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Az európai parlamenti választást érté-
kelõ kormányfõi felszólalásra reagálva
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke kijelentette, a szocialis-
ták olyanok, mint a Bourbonok: „sem-
mit sem tanulnak és semmit sem felej-
tenek”. Szerinte ugyanis Bajnai Gordon
az MSZP történelmi veresége után pon-
tosan úgy viselkedik, mint Gyurcsány
Ferenc a szociális népszavazást követõ-
en, „Nem hallottunk mást, mint szá-
nalmas magyarázkodást, és bukott
kampányszövegeket”, a miniszterelnök
láthatóan nem értette meg sem az idõ,
sem a nép szavát – jegyezte meg. 

A kormányfõvel ellentétben nagyon
is érthetõnek nevezte az elszegényített
és kifosztott emberek elkeseredését,
mint mondta, a kormányerõknek szem-
be kell nézniük azzal, hogy gyakorlatilag

minden szempontból: pénzügyileg, gaz-
daságilag, szociálisan, belpolitikailag,
külpolitikailag, erkölcsileg tönkretették
az országot.

Semjén Zsolt közölte: a magyar nép
az európai parlamenti választáson sza-
vazataival „beírta az elégtelent” minisz-
terelnök bizonyítványába. Majd a félre-
értéseket kerülendõ sietve hozzáfûzte:
„ez nem évismétlést, hanem kicsapást
jelent”. 

A pártelnök kijelentette: az, hogy a
Fidesz–KDNP szövetség abszolút több-
ségi támogatást kapott, azt bizonyítja,
hogy az emberek bíznak abban, hogy az
MSZP és az SZDSZ nem tudja annyira
lerombolni az országot, hogy azt Fidesz
és a kereszténydemokraták ne tudnák
újraépíteni.

Folytatás a 2. oldalon

Bajnai  Gordonnak  
le  kell  mondania!  
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A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja 2009. június

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkee  sszzeerriinntt  aa  kkoorrmmáánnyyffõõ  ééss  aa  kkoorrmmáánnyy-
ppáárrttookk  nneemm  kkeerrüüllhheettiikk  eell  aa  sszzeemmbbeennéézzéésstt  aazzzzaall,,  hhooggyy  ttöönnkkrreetteettttéékk  aazz  oorrsszzáá-
ggoott..  AA  mmaaggyyaarr  nnéépp  bbeeíírrttaa  aazz  eellééggtteelleenntt  aa  mmiinniisszztteerreellnnöökk  bbiizzoonnyyííttvváánnyyáábbaa,,
eezz  aazzoonnbbaann  nneemm  éévviissmmééttlléésstt  jjeelleenntt,,  hhaanneemm  kkiiccssaappáásstt  ––  ffooggaallmmaazzootttt  SSeemmjjéénn
ZZssoolltt..  AA  ppáárrtteellnnöökk  ffeellsszzóóllííttoottttaa  aa  kkoorrmmáánnyytt,,  hhooggyy  aa  hhááttrraalléévvõõ  iiddõõbbeenn  nnee  pprrii-
vvaattiizzáálljjoonn,,  ééss  nnee  aaddóóssííttssaa  eell  jjoobbbbaann  aazz  oorrsszzáággoott..

Mikor  fognak
csökkenni  a  lakossági

energiaárak?
„A privatizációt követõen ál-
landóan növekvõ, az önkölt-
ségi elemek által indokoltnál
magasabb árak alakultak ki
hazánkban az energiapiaco-
kon, ami megalapozta a gáz-
szolgáltatók, az erõmûvek és
az áramszolgáltatók extra-
profitjait. A villanypiacon a
teljes nyitás állandósította
ezt az állapotot, hiszen az
árak errõl a szintrõl indultak,
ugyancsak felfelé. Hasonló
helyzet következik be július
1-jétõl a gázpiacon is.”

1122..  oollddaall  

Magyarország  
semmit  sem
felejtett  el

„Nem tisztelt miniszterel-
nök úr! Magyarország sem-
mit nem felejtett el. A ma-
gyar emberek szeretnének
tisztességesen dolgozni,
tisztességesen adózni, befi-
zetni a közterheket és nor-
málisan élni ebben az or-
szágban.”

88..  oollddaall  

Csurgó  intézményeit
is  a  vízzel  fûtenék

„Szászfalvi László polgár-
mester elmondta: a termál-
kút vizének energetikai hasz-
nosítását is tervezik. Pályá-
zati pénzbõl távfûtési rend-
szert szeretnének kiépíteni,
meleg vízzel fûtenék a város
intézményeit.”

1155..  oollddaall
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A Fidesz tisztújító kongresszusán a küldöttek újra a párt el-
nökének választották Orbán Viktort, és alelnökenek Pokorni
Zoltánt, Pelczné Gáll Ildikót, Varga Mihályt és Kósa Lajost.
A kongresszuson megerõsítették a szocialistáknak címzett

követeléseket. A szavazás elõtt Orbán Viktor közreadta elnö-
ki programját, amelyben többek között leszögezte: A Fidesz:
szövetség, a szabad magyarok pártja; stratégiai, bajtársi kap-
csolatban él a magyar kereszténydemokraták pártjával, a
KDNP-vel. 

Orbán Viktor egyértelmûvé tette, hogy miként eddig sem,
úgy a jövõben sem köt koalíciót a kommunista diktatúra
utódpártjával (MSZP-vel) és a szélsõségekbe hajló jobboldali
pártokkal, a Fidesz a törvényes rend pártja és ebben nem is-
mer alkut; védelmet nyújt a törvénytisztelõ polgároknak és
követeli a bûnözõk gyors és kemény büntetését. Hangsúlyoz-
ta: a Fidesz jobboldali, modern, európai néppárt, amely ké-
pes megvédeni és jelenlegi válsághelyzetébõl kivezetni Ma-
gyarországot.

Fundamentumok
1. A Fidesz: szövetség, a szabad magyarok pártja.

2. A Fidesz: stratégiai, bajtársi kapcsolatban él a magyar
kereszténydemokraták pártjával, a KDNP-vel.

3. A Fidesz: az Európai Néppárt (EPP) családjának tagja.
4. A Fidesz: megcélozza a saját program alapján álló,

önálló kormányzást; mint eddig, ezután sem köt koalíciót
a kommunista diktatúra utódpártjával (MSZP) és a szélsõ-
ségekbe hajló jobboldali pártokkal.

5. A Fidesz: keresi az együttmûködést Magyarország
minden polgárával, társadalmi többséget és nemzeti egysé-
get épít.

6. A Fidesz: a hûség pártja; ápolja, tiszteli és továbbörökí-
ti a nemzeti múltat, hagyományt és büszkeséget, nagyra ér-
tékeli és kívánja a történelmi egyházak nemzetszolgálatát.

7. A Fidesz: a törvényes rend pártja és ebben nem ismer
alkut; védelmet nyújt a törvénytisztelõ polgároknak és kö-
veteli a bûnözõk gyors és kemény büntetését.

8. A Fidesz: a családok támogatója, a gyermekek és fia-
talok védelmezõje, a demográfiai lejtmenet ellenfele, a
nemzedékek együttmûködésének pártja.

9. A Fidesz: a munka pártja, a teljesítmény és a vállal-
kozó szellem pártfogója, a munkából élõk boldogulását,
gyarapodását segítõ politikai közösség.

10. A Fidesz: a kárpát-medencei magyarok határokon
átívelõ újraegyesítésének pártja.

11. A Fidesz: Közép-Európa újjászervezése iránt elköte-
lezett atlantista párt.

12. A Fidesz: jobboldali, modern, európai néppárt,
amely képes megvédeni és jelenlegi válsághelyzetébõl kive-
zetni Magyarországot.

OOrrbbáánn  VViikkttoorr

SSttrraattééggiiaaii,,  bbaajjttáárrssii  kkaappccssoollaattbbaann

BBaajjnnaaii  GGoorrddoonnnnaakk  llee  kkeellll  mmoonnddaanniiaa!!  
Folytatás az 1. oldalról

Ideje lenne belátnia a kormánynak, hogy
elhibázott, rossz, és korrupt politikája
nem vezet sehová, s véget kellene vetnie
politikai agóniájának – jelentette ki, s
azon véleményének is hangot adott,
hogy „a józan ész és a minimális erköl-
csi belátás alapján” a kormányfõnek be
kellett volna jelentenie lemondását, és a
kormánypártoknak meg kellett volna
szavazniuk az új választás kiírását.

Semjén Zsolt felszólította a „legiti-
mációját vesztett” kormánykoalíciót,
hogy ne privatizáljon, ne adósítsa el
jobban az országot, a jövõben csupán
ügyvezetõi teendõk ellátására szorít-
kozzon. „Ha már leromboltak min-
dent, legalább ne akadályozzák a rom-
eltakarítást és az újraépítést” – toldot-
ta meg követelését.

A Kereszténydemokrata Néppárt el-
nöke beszédének végén gratulált az er-

délyi és felvidéki magyaroknak az EP-
választáson elért nagyszerû eredménye-
ikhez, mely mint fogalmazott: lehetõvé
teszi az erõs Kárpát-medencei képvise-
letet, és gratulált az Európai Néppárt
jobbközép gyõzelméhez, majd honfitár-
sainkhoz szólva megismételte kijelenté-
sét, hogy a kormányon lévõk nem tud-
ják úgy lerombolni az országot, hogy a
Fidesz és a KDNP ne tudja újjáépíteni. 

kkddnnpp..hhuu



Orbán Viktor szerint a Gyurcsány–
Bajnai-korszak megkezdte saját maga
átmentését a kormányváltás utáni idõk-
re – már arra készülnek, hogy egyszer
visszatérjenek. A Gyurcsány–Bajnai-
korszak már nem a következõ választás-
ra koncentrál, hanem arra, hogy min-
denhova „beépítse, befészkelje” magát,
hogy egyszer visszatérjen – mondta.

Orbán Viktor hozzátette még: a
Gyurcsány–Bajnai-korszak nemcsak
hogy makacsul ellenáll a változásnak,
hanem megindította elszánt harcát is a
változás, a magyar emberek eszményei
és tervei ellen. A Fidesz elnökének sza-
vai szerint „bármennyire is megismer-
tük már õket, bármennyire is meggyen-
gültek, hiba lenne lebecsülni túlélési ké-
pességüket és technikájukat”.

Közölte: a Gyurcsány–Bajnai-korszak
ki akarja menteni, el akarja tüntetni
azt, amit a hátralévõ idõben el tudnak
tüntetni az emberek pénzébõl, külföld-
rõl érkezõ forrásokból, hogy aztán azo-
kat a mostani és a majdani kampánya-
ikra, sötét trükkjeikre és akcióikra hasz-
nálják fel. „Elegendõ, ha csak az off-
shore-technikákat idézzük fel” – jegyez-
te meg, hozzátéve: ezért ügyködnek a
még megmaradt vagyon, elsõsorban a
föld- és a vízkincs privatizációján, ezért
helyezik el „ejtõernyõseiket”. Utóbbiak-
nak azt üzente, ha eddig nem csomagol-
tak ki, most már nem is érdemes.

A változás kapcsán e korszak legin-
kább a felelõsségre vonástól retteg, hi-
szen pontosan tudják, mi mindent mû-
veltek az elmúlt években – emelte ki.
Úgy vélte, hogy nyilván már most láza-
san dolgoznak a nyomok eltüntetésén.

„Mi nem egyezünk ki, ezzel a kor-
szakkal nincs kiegyezés” – jelentette ki
Orbán Viktor. Hozzátette: jó lenne hát-
radõlni a gyõzelem után, de küzdelem
következik, s nem is akármilyen. Mint
mondta, történelmi lehetõséget jelent az
európai parlamenti (EP) választások
eredménye, mert úgy tûnik, a Fidesz és
a KDNP politikai kényszerkoalíció nél-
kül kormányozhatja majd az országot.
Beszédében Orbán Viktor úgy fogalma-

zott: múlt vasárnap olyan lehetõséget
kapott Magyarország, amilyet életünk-
ben soha még egyszer kapni nem fo-
gunk. Ezt jelenti a mostani gyõzelem:
nem a diadalt, hanem a lehetõséget. Ez
egy történelmi lehetõség számunkra,
mert úgy tûnik, politikai kényszerkoalí-
ció nélkül, csak az emberekkel összefog-
va, szabadon lehet majd kormányoz-
nunk az országot, „meg tudjuk tisztítani
a politikát a hazugságtól, a kisstílû ha-
talmi játszmáktól és a pult alatti komp-
romisszumoktól” – jelentette ki a pártel-
nök, akit óriási tapssal, felállva fogadtak
a kongresszus küldöttei és vendégei.
Úgy látja, hogy kényszerkoalíció nélkül
akarnak és talán tudnak is majd kormá-
nyozni, és – mint fogalmazott – „mi
csak szabad akaratú emberekkel aka-
runk koalíciót kötni, senki mással és
semmilyen más párttal, és erre most na-
gyon komoly esélyünk is van.” Megje-
gyezte, hogy egy 56 százalékos listás
gyõzelem egy következõ országgyûlési
választásokon óriási többséget jelentene,
mindenfajta koalíciós kényszer nélkül.

Orbán Viktor beszédében felidézte,
hogy hol volt húsz évvel ezelõtt június
13-án. Mint elmondta, Kövér Lászlóval
„körmölt egy beszédet” egy XI. kerületi

presszóban. Az akkori napokról min-
denki érezte, történelmi percek ezek, és
négy évtizednyi hallgatás után végre ki-
mondhatják: „oroszok haza, diktatúra a
szemétdombra!” Közölte: azóta is ben-
nük van az akkor képviselt eszme: a
szabad Magyarország eszméje.

Orbán Viktor szerint az elmúlt húsz
évben egymás mellett élt a régi és az új,
azonban a háttérbõl mindig a régi világ
irányított a titkosszolgálati kapcsolatai-
val, médiabefolyásával, külföldi össze-
köttetéseivel. Ezeknek volt egy tervük
arra, hogy miként lehet a demokratikus
keretek között tovább mûködtetni a
diktatúrát, függõségben tartani a társa-
dalmi többséget, és hogy hogyan lehet
legyengíteni úgy az országot, hogy ne le-
gyenek képesek a magyarok megvalósí-
tani az álmukat. Ez a rafinált terv azon-
ban megbukott, „mert mi nem hagytuk
magunkat” – hangsúlyozta. Hozzátéve:
„egészen biztosak lehetünk abban”
azonban, hogy most készül egy új terv,
mert nagyon megijedtek attól, ami má-
jusban Pécsett és az EP-választás napján
történt".

A jövõ évi választásra utalva úgy fo-
galmazott: az utolsó nagy összecsapás,
amelyben az emberek eszményei és a
hatalom tervei össze fognak csapni, de
„most lett valódi esélyünk legyõzni
õket”, lezárni a Gyurcsány–Bajnai-
korszakot. A lezárás után pedig az em-
bereknek meg kell tudniuk, mi történt
ebben a sötét korszakban Magyarorszá-
gon – fûzte hozzá.

Orbán Viktor úgy vélekedett, az is a
Fidesz erejét mutatja, hogy ha egy köz-
helyszámba menõ mondatot mondanak,
arra egy egész parlament is összeül, hogy
megvitassa azt. „Köszöntsük szlovák ba-
rátainkat!” – mondta, amikor köszöne-
tet mondott a Fidesz aktivistáinak, EP-
képviselõinek és köszöntette a küldötte-
ket, valamint a kongresszus többi vendé-
gét. „Köszönöm a bizalmat, és igyek-
szem meghálálni” – mondta Orbán Vik-
tor, miután bejelentették: a következõ
két évben is õ vezetheti a pártot.

Most itt az idõ: egy a tábor, és hatal-
mas, egy a zászló, és büszkén, magasan
leng, és az van ráírva, hogy Hajrá, Ma-
gyarország, Hajrá Magyarok! – zárta
kongresszusi beszédét Orbán Viktor.
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A  Gyurcsány–Bajnai-kkorszakkal  
nincs  kiegyezés

AA  GGyyuurrccssáánnyy––BBaajjnnaaii-kkoorrsszzaakkkkaall,,  aammeellyy  mmeeggkkeezzddttee  ssaajjáátt  mmaaggaa  ááttmmeennttéé-
sséétt,,  nniinnccss  kkiieeggyyeezzééss  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  OOrrbbáánn  VViikkttoorr,,  aa  FFiiddeesszz  úújjrraa  mmeeggvváállaasszz-
ttootttt  eellnnöökkee  aa  ppáárrtt  XXXXIIIIII..  ttiisszzttúújjííttóó  kkoonnggrreesssszzuussáánn..  
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HHaaggyyoommáánnyyooss  éérrttéékkeekk  kkééppvviisseelleettee,,  
nneemmzzeettii  ggoonnddoollaatt  ééss  sszzoocciiáálliiss  iiggaazzssáággoossssáágg

A KDNP elnöke hangsúlyozta, hogy a
párt egyik legfontosabb célkitûzése a vá-
lasztható családi jövedelemadózás beve-
zetése, a jelenlegi igazságtalan személyi
jövedelemadó-rendszer helyett. Mint
mondta: nemzetünk olyan tragikus de-
mográfiai állapotban van, hogyha most
nem születik több gyerek, akkor egy
emberöltõ múlva a demográfusok sze-
rint a magyar nemzet 7 millió fõre zsu-
gorodik, ami azt jelenti, hogy a nemzet
nem képes reprodukálni önmagát. Ezért
a magyar nemzet számára a legfonto-
sabb kérdés a népesedési mutatók meg-
változtatása, a tragikus demográfiai
trend megfordítása – jelentette ki.

Semjén Zsolt elmondta, fel kell lépni
az MSZP–SZDSZ-kormány által terve-
zet külföldi tömegek betelepítése ellen.
A pártelnök emlékeztetett arra, hogy a
Gyurcsány-kormány az igazságügy mi-
nisztériumban titkosítva egy olyan
anyagot és programot készített elõ, ami
egymillió ázsiai migráns betelepítését
tervezte „Ázsia válságövezeteibõl”.

A nemzeti gondolat megerõsítésének
fontosságáról szólva Semjén Zsolt
elmondta:„senki nem adhatta és nem
adhatja az egyetemes emberiségnek
Arany Jánost, Ady Endrét, Bartók Bélát,
csak a magyarság”. „Ha mi eltününk a
történelembõl, akkor ezzel az egész em-
beriség lesz pótolhatatlanul szegényebb
egy sajátos arccal, egy sajátos dallam-
mal: Istennek egy gondolatával, azzal,
amit magyarságnak nevezünk” – hang-
súlyozta a kereszténydemokrata politi-
kus hozzátéve: nemcsak nemzeti érdek-
bõl, de az egyetemes emberiséggel
szemben is kötelességünk saját magyar-
ságunk a megõrzése, kimunkálása és
felmutatása mert ez az a gazdagság,
amit csak mi adhatunk az egyetemes
emberiségnek".

Semjén Zsolt kijelentette: „tudatosí-
tani kell magunkban, hogy a keresz-
ténység és a nemzet mindig is egymás-
ra mutatott. Soha nem állt szemben
egymással, a kereszténység mindig is le-
hetõvé tette a nemzetek gazdagodását,

mindig is azt hirdette, hogy az egyes
ember és az emberi közösség termõfor-
mája a nemzet”. „Ha nem lett volna
Szent István, akkor a magyar nemzet el-
tûnt volna a történelembõl. Fennmara-
dásunkat annak köszönhetjük, hogy
Szent István király a kereszténység örök
fundamentumára építette fel a magyar
nemzet katedrálisát” – tette hozzá. 

A KDNP elnöke kifejtette, a nemzeti
gondolatot két oldalról támadják. Az
egyik oldalról a szocialisták, akik az in-
ternacionalista ideológia alapján mindig
ellenségnek tekintették a nemzeti létet.
A másik oldalról a liberális kozmopoli-
ták, akik „mucsai provincializmusnak”
tekintik a nemzet iránti elkötelezettsé-
get. Mint mondta: éppen ezért tudatosí-
tanunk kell magunkban, hogy  csak a ke-
resztény nemzeti oldal tartja feladatának
a nemzeti érdekek szolgálatát.

Beszédében Semjén Zsolt a keresz-
ténydemokrata párt fontos értékének
nevezte a szociális igazságosság gondo-
latát. Ennek kapcsán megjegyezte: a
szocialista párt legnagyobb blöffje az,
hogy szocialistának nevezi magát. „Az,
hogy egy magát szocialistának mondó
párt miniszterelnöke elõbb egy milliár-
dos bankár, aztán két milliárdos seftelõ,
az olyan, mintha egy kereszténydemok-
rata párt miniszterelnöke Ciccolina len-
ne” – mondta Semjén Zsolt.

A politikus a Kereszténydemokrata
Néppárt szerepérõl szólva kijelentet-
te: kell lennie egy olyan politikai erõ-
nek, amely tételesen és minden érte-
lemben vállalja a történelmi keresz-
tény egyházak társadalmi tanításai-
nak politikai képviseletét. Ezenkívül
csak egy erõs Kereszténydemokrata
Néppárt akadályozhatja meg, hogy a
névvel visszaélve egy  szélhámos tár-
saság megtévessze a választópolgáro-
kat, és szavazatokat vigyen el a jobb-
oldalról a baloldalra.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: a Fi-
desszel szövetségben megjelenõ KDNP-
vel együtt olyan új minõség jön létre,
amellyel olyan szavazókat is el lehet ér-
ni, akiket egyébként, külön-külön nem
tudnának megszólítani. „E két párt szö-
vetsége garancia arra, hogy meg tudjuk
nyerni a következõ választásokat” –
mondta Semjén Zsolt.

kkddnnpp..hhuu

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ppoolliittiikkáájjáánnaakk  eeggyyiikk  ppiilllléérree  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss
éérrttéékkeekk  kkééppvviisseelleettee,,  aa  nneemmzzeett  iirráánnttii  eellkköötteelleezzeettttsséégg  mmeeggeerrõõssííttééssee,,  aa  ccssaalláá-
ddookk  vvééddeellmmee,,  aazz  eeggyyhháázzaakk  sszzaabbaaddssáággáánnaakk  ggaarraannttáálláássaa,,  aa  mmáássiikk  aa  sszzoocciiáálliiss
iiggaazzssáággoossssáágg  éérrvvéénnyyrree  jjuuttttaattáássaa  ––  mmoonnddttaa  aa  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  KKeerreesszzttéénnyyddee-
mmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkee  aa  FFiiddeesszz  XXXXIIIIII..  ttiisszzttúújjííttóó  kkoonnggrreesssszzuussáánn..  
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Surján László másik vállalt feladatának
a Kárpát-medencei népek közötti meg-
békélés elõmozdítását említette.

Hangsúlyozta: e munkához az EP egy
köztes terep, ahol a politikai indulatok
nem feszülnek úgy egymásnak, ezért ott
jobban lehet szolgálni a megbékélés
ügyét, mind a magyar-szlovák mind a
magyar-román kapcsolatokban.

Kérdésre válaszolva közölte: kívána-
tosnak tartaná, ha létrejönne egy díj, „a

Kárpát-medencei megbékélés díja”,
amelyet azok az emberek kaphatnának,
akik sokat tesznek az itt élõ népek kö-
zött feszülõ ellentétek felszámolásáért.

Mint mondta: e munkát egymás kul-
túrájának megismerésével lehetne kez-
deni, hiszen e téren számos tennivaló
lenne. Úgy vélte, a kultúra népeket
megbékítõ erejére is fel lehetne hívni a
figyelmet az általa javasolt díjjal.

Forrás: MMTTII

Surján  László  az  EU  költségvetésével
foglalkozik  majd

SSuurrjjáánn  LLáásszzllóó  lleeggffoonnttoossaabbbb  rröövviidd  ttáávvúú  ffeellaaddaattáánnaakk  aazz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt-
bbeenn  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  22001100-eess  kkööllttssééggvveettéésséénneekk  lleevveezzéénnyylléésséétt  jjeellööllttee  mmeegg  aazz
MMTTII-nneekk  aaddootttt  iinntteerrjjúúbbaann..  EE  mmuunnkkáábbaann  ffoonnttooss  sszzeemmppoonntt,,  hhooggyy  nnaaggyyoobbbb
bbiizzttoonnssáággoott  nnyyúújjttssaannaakk  mmiinnddeenn  EEUU-ppoollggáárrnnaakk,,  kköözzööttttüükk  aa  KKáárrppáátt-mmeeddeenn-
ccee  ppoollggáárraaiinnaakk  ––  mmoonnddttaa  aa  FFiiddeesszz––KKDDNNPP  EEPP-lliissttáájjáánnaakk  ööttööddiikk  hheellyyéénn,,  aazz
uunniióó  ppaarrllaammeennttjjéébbee  jjuuttootttt  kkeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  ppoolliittiikkuuss..

ÁÁttaaddttáákk  aazz  uunniióóss  
kkééppvviisseellõõkk  mmeeggbbíízzóólleevveelleeiitt

Harrach Péter, az Országgyûlés alelnöke, és Szigeti Péter, az
OVB elnöke adta át az uniós képviselõk megbízóleveleit az
Országház Delegációs termében. A választások alapján a Fi-
desz-KDNP 14, az MSZP 4, a Jobbik 3, az MDF 1 képviselõt
delegálhat az Európai Parlamentbe.

Harrach Péter alelnök köszöntõjében azt kérte a képvise-
lõktõl, hogy egy egészségesebb Európáért és egy erõsebb Ma-
gyarországért dolgozzanak, függetlenül a pártpolitikától. Eh-
hez sok erõt és energiát kívánt.

Ezután Szigeti Péter mondott néhány szót, majd átnyúj-
tották a megbízóleveleket.

BB..  EE..

Elõretört  a  jobboldal  Európában
Az Európai Parlament új politikai összetételét – az elkövet-
kezendõ öt évre – meghatározó európai választások végered-
ménye szerint Európa szerte, a jobbközép Európai Néppárt
maradt a legjelentõsebb politikai erõ. A második helyen a
szocialisták végeztek. Szlovákiában a Magyar Koalíció Párt-
ja 11,33 százalékot szerzett, így továbbra is két képviselõje
lesz az Európai Parlamentben, a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség (RMDSZ) magyar összefogás listájára mint-
egy 10 százaléknyian szavaztak, így három EP képviselõi
mandátumhoz jutottak.

A 2009. június 4–7. között lezajlott 6. EP-választás vég-
eredménye szerint összesen 264 képviselõi helyhez jut az Eu-
rópai Parlamentben az Európai Néppárt kereszténydemokra-
ta-konzervatív frakciója. A második legnagyobb frakció, a szo-
cialista párt 161 hellyel rendelkezik majd, míg a liberálisok
80, a zöldek 53 képviselõt küldenek a 736 tagú testületbe. A
kisebb frakciók közül a jelentõs részben euroszkeptikus erõk-
bõl álló Unió a Nemzetek Európájáért csoport 35 helyet szer-
zett, míg az ESZP-n kívüli más baloldali és kommunista pár-
tokat is magában foglaló egységes európai baloldal és északi
zöld baloldal frakciója 32, a Függetlenség/Demokrácia képvi-
selõcsoport pedig 18 tagra számíthat. A fennmaradó 88 kép-
viselõ kisebb csoportokba tömörülhet, illetve hovatartozásuk
egyelõre nem egyértelmû.

A 2009-es EP választáson kevesebben voksoltak mint
2004-ben, idén a választásra jogosultak 43,08 százaléka, öt
évvel ezelõtt, az akkor huszonöt országot tömörítõ Európai
Unióban 45,47 százaléka élt szavazati jogával. 

Több országban kormányaikat büntették a választók a
világgazdasági válság miatt, így Görögországban, Bulgáriá-
ban, Írországban és Lettországban is vesztettek a hatalmon
lévõ erõk.
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Harrach Péter – Lendvai Ildikó azon
szavaira reagálva, hogy a Keresztény-
demokrata Néppártnak nem tud a
gyõzelemhez gratulálni, mivel önálló-
an nem mérette meg magát – hangsú-
lyozta: a Kereszténydemokrata Nép-
párt évek óta az együttmûködés mögé
állította a szavazóit, s az EP-választás
is azt bizonyítja, hogy ez az együtt-
mûködés sikerre vezet.

A kereszténydemokrata politikus
azt a szocialista kijelentést sem hagy-
ta szó nélkül, hogy tovább kormá-
nyoznak. Van-e Európában még egy
ország, ahol egy választáson a lehet-
séges parlamenti helyek 20 százalé-

kát sem éri el egy kormánypárt, még-
is bátran ki meri jelenteni, hogy to-
vább kormányoz? – tette fel a költõi
kérdést.

Harrach Péter visszautasította az
MSZP elnökének vádját, hogy a radi-
kális jobboldali erõk elõretöréséért a
Fidesz–KDNP politikája a felelõs.
Mint mondta: a radikális jobboldal
megerõsödésének két oka van, az
egyik a kormány rossz gazdasági és
szociálpolitikája, a másik pedig a
rendõrség politikai befolyásolása. Ez
utóbbi következménye, hogy a közbiz-
tonság néhány területen radikálisan
romlott – jegyezte meg.

Az elhibázott gazdaságpolitika a ma-
gyar gazdaság válságát eredményezte
messze megelõzve a világgazdasági folya-
matokat – hangsúlyozta a politikus hoz-
zátéve, hogy súlyos foglalkoztatási és szo-
ciális problémákat gerjesztve a nemzetkö-
zi válságot is rosszul kezelte a kormány.

Harrach Péter a baloldali értékeket
„oly büszkén” felvállaló szocialisták
sajátos problémájának nevezte, hogy
a pártot milliárdosok foglalták el, akik
szabadjára engedték a korrupciót, a
jogi kiskapuk megkeresésével és ki-
használásával – nehezen tetten érhetõ
módon – saját gazdagodásukat szol-
gálták. Mint mondta: „nem az a baj,
hogy sok pénzük van, hanem az, hogy
ezek az emberek érzéketlenek mások
sorsa iránt, nem érzik azokat a gondo-
kat, amikkel milliók küzdenek nap
mint nap.

A KDNP alelnöke a „neoliberális
nyomulás kártevésére” is kitért, meg-
említve az egészségügy és az oktatás te-
rületén véghezvitt változásokat kijelen-
tette, azért, ami ma Magyarországon
van nem egyedül az MSZP felelõs.

Beszédének végén Harrach Péter
hangsúlyozta: „egyértelmû, hogy egy
nagy politikai támogatottsággal rendel-
kezõ – aminek alapja persze a nagy tár-
sadalmi támogatottság – kormányzat
képes ebbõl a helyzetbõl kivezetni az
országot. Ehhez pedig alkalmas és hite-
les emberek kellenek, akik képesek
meghallgatni a többség panaszát, és ké-
pesek szövetséget kötve velük kijelölni
az utat”.

A  választópolgárok  átrajzolták  
a  politikai  térképet

JJúúnniiuuss  77-éénn  aa  vváállaasszzttóóppoollggáárrookk  ááttrraajjzzoollttáákk  aa  ppoolliittiikkaaii  ttéérrkkééppeett  -  kkeezzddttee
HHaarrrraacchh  PPéétteerr,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ééss  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  aalleell-
nnöökkee  aazz  EEPP  vváállaasszzttááss  mmáássnnaappjjáánn  nnaappiirreenndd  eellõõttttii  ffeellsszzóóllaalláássáátt..  AA  ppoolliittiikkuuss
sszzeerriinntt  aa  vváállaasszzttóóppoollggáárrookk  ––  mmiikköözzbbeenn  aazz  MMSSZZPP-bbõõll  kköözzééppppáárrttoott  ccssiinnáállttaakk,,
aazz  SSZZDDSSZZ  lleevveettttéékk  aa  ppáállyyáárróóll,,  aa  rraaddiikkáálliiss  jjoobbbboott  ppeeddiigg  ffeellvveezzeettttéékk  ––  sszzaavvaa-
zzaattaaiikkkkaall  aazztt  üüzzeennttéékk,,  hhooggyy  aa  FFiiddeesszz––KKDDNNPP  sszzöövveettssééggeett  ttaarrttjjáákk  aazz  eeggyyeettlleenn
kkoorrmmáánnyykkééppeess  eerrõõnneekk..

Tõkés László EP-képviselõségének koráb-
bi 2007-ben szerzett csonka mandátuma
idején a püspöki jogkörrel felruházott he-
lyettes püspök, Csûry István irányította
az Egyházkerületet. Tõkés László ezen
idõszakban a külügyi és ökumenikus kép-
viselet látta el, valamint fenntartotta ma-

gának az igehirdetés jogát is. Most, ami-
kor ötéves mandátumot nyert el az erdé-
lyi választók jóvoltából, Tõkés László kije-
lentette: „nem volna való, hogy továbbra
is fenntartsuk a felemás helyzetet”. 

A leköszönõ püspök az elismerés
hangján szólt az egyházkerület segítsé-

gérõl, illetve a lelkipásztorok támoga-
tásáról az erdélyi magyarság európai
képviseletét biztosító korteshadjárat
során; a lelkészek nem voltak kicsi-
nyesek, szûkkeblûek, nem viselkedtek
„szektás módra”, amikor az erdélyi
magyar közösségünk nemzetközi kép-
viseletérõl volt szó – mondotta –, tu-
datosították, hogy az európai parla-
menti képviselet mind nemzeti közös-
ségünknek, mind pedig az egyházkerü-
letnek fontos.

Benyújtotta  lemondását  püspöki  tisztségérõl  Tõkés  László
MMiiuuttáánn  aazz  eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  vváállaasszzttáássoonn  kkééppvviisseellõõii  mmaannddááttuummoott  nnyyeerrtt
TTõõkkééss  LLáásszzllóó  bbeennyyúújjttoottttaa  lleemmoonnddáássáátt  ppüüssppöökkii  ttiisszzttssééggéérrõõll..  AA  lleekköösszzöönnõõ
ppüüssppöökk  aazz  eelliissmmeerrééss  hhaannggjjáánn  sszzóólltt  aazz  eeggyyhháázzkkeerrüülleett  sseeggííttssééggéérrõõll  aazz  eerrddééllyyii
mmaaggyyaarrssáágg  eeuurróóppaaii  kkééppvviisseelleettéétt  bbiizzttoossííttóó  kkoorrtteesshhaaddjjáárraatt  ssoorráánn..
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Letámadott  családok

– Senki sem vitatja, hogy mély demog-
ráfiai válságban van a nemzet, talán a
legmélyebben, eddigi történelme folya-
mán. Ki tud keveredni ebbõl valaha a
magyarság?

– Ne vizionáljuk mindjárt a nemzet
halálát, volt már talán rosszabb helyzet-
ben is ez a nép. Ahhoz pedig, hogy ki-
kecmeregjünk valahogy a demográfiai
válságból, elõször is meg kell tisztulnia
ennek a nemzetnek, mindenek elõtt a
jelenlegi vezetõitõl.

– Magyarán, a mielõbbi kormányvál-
tásra gondol. Mi volt az, amivel talán a
legtöbbet ártott a Gyurcsány-, most pe-
dig a Bajnai-kabinet a család ügyének?

– Folytonosan negatív üzenetekkel
bombázza a magyar fiatalokat. A gyes és
a gyed idejének drasztikus megkurtítása
például ilyen. Miközben nincs elegendõ
munkahely, sõt, növekszik a munkanél-
küliség, tehát a fiatal édesanyák nem
tudnak elhelyezkedni, s nincs elegendõ
bölcsõdei férõhely sem, ahová beadhat-
nák napközben a kicsiket, amíg õk dol-
goznak.

– Abszurditások, ellentmondások…
Mi értelme az egésznek?

– Az üzenet! Vagyis az, hogy ne ala-
píts családot, ne vállalj gyereket, mert
sokféle intézkedéssel tehetünk és te-
szünk is majd lehetetlenné téged. És
hogy mindenki értsen a szóból, mind-
járt a minimumra csökkentették a csa-
ládi adókedvezményeket is. Ma ott tar-
tunk, ha három, vagy annál több gyer-
meket vállal egy fiatal pár, gyakorlatilag
évtizedekig tartó szegénységet is vállal
egyben.

– Pedig három gyermekre lenne
szükség minden családban. Minimum.
Hiszen két gyermekkel csak saját magu-
kat reprodukálják a szülõk, így pedig
nem növekszik az ország népessége.

– Igen, de drámaian romlik a három,
illetve az ennél több gyermeket nevelõ
családok helyzete. 2003-ban még csak
tizennyolc százalékos volt az arányuk a
szegénységben élõ családok között,
2006-ban ez az arány viszont már elér-
te a 27 százalékot, ma pedig messze
harminc százalék fölött jár.

– Lehetséges, hogy ez valóban a nem-
zetközi válság hatása?

– A magyar gazdasági krízis nem a
nemzetközi problémákkal kezdõdött. A
Gyurcsány-kormány már azelõtt is ég-
re-földre vette fel a hiteleket, hogy vala-
hogy talpon maradjon. És valami hamis
takarékosságra hivatkozva esze ágában
sem volt segíteni a fiatalok otthonte-
remtését, s amikor összecsaptak már a
fejünk fölött a hullámok akkor pedig
nem védte meg a devizahiteleseket sem.
Pedig nagyon sok közöttük a fiatal csa-
lád, akik éppen lakásra vettek fel példá-
ul svájcifrank-alapú kölcsönt. Ha már
itt tartunk hozzáteszem, hogy a szocpol
megszüntetése is rendkívül problemati-
kus dolog, és nemcsak a családoknak,
mert ez a lépés erõsen visszahat az épí-
tõiparra is. Bár én mondtam az elõbb,
hogy emeljük fel a fejünket, azt azért
tudni kell, hogy ha tényleg bevezetik az
ingatlanadót, akkor az lesz a fiatal csa-
ládok számára a kegyelemdöfés.

– No most akkor emeljük fel a fejün-
ket, vagy ne?

– Emeljük! A polgári kormány úgyis
megszünteti ezt az õrültséget. És aztán
van itt valami, amit nem ver nagydobra
a liberális média. Több felmérés is azt
bizonyítja ugyanis, hogy a magyar fiata-
lok többsége családcentrikus és több
gyermeket is szeretne. Ebbõl a szem-

pontból az élbolyban vagyunk Európá-
ban. Egyébként minden liberális tévé-
csatornán és fórumon a földrész elöre-
gedésérõl papolnak, de ez is egy hamis
effektus, mert eközben például Francia-
országban vagy Norvégiában nagyon jók
az újabb demográfiai adatok.

– Adja magát a következtetés, hogy
nyilván a bevándorlók sokasodnak…

– Nem ez a jellemzõ, a francia közép-
osztályban például három gyermek lett
a „kötelezõ mérce”. 

- A liberális oldal egyébként gyak-
ran hangoztatja, hogy az utóbbi évek-
ben több gyermek született Magyaror-
szágon.

– Igen, ezek a gyerekek az úgyneve-
zett Ratkó-unokák. A lényeget tekintve
ez a hullám semmit sem változtat a
nemzet demográfiai helyzetén, csak át-
meneti jelenségrõl van szó.

– Ami a liberális média tevékenysé-
gét illeti, annak már érezhetõ a hatása,
egyre népszerûbb Magyarországon a
szingli életforma.

– Ne bántsuk a szingliket, ez valójá-
ban egy mesterségesen elõidézett világ-
jelenség, életforma-változás. És legke-
vésbé az érintett fiatalok tehetnek arról,
hogy ezt rájuk erõszakolták. A polgári
kormány olyan társadalmi közeget sze-
retne teremteni, amelyben a gyermek-
vállalás összeegyeztethetõ a szakmai
karrierrel, vagy a gyermekvállalás maga
számít majd megbecsült karriernek. És
talán a munkaadók is rájönnek, hogy a
gyermekes asszonyok lelki értelemben
kiegyensúlyozottabbak, mint a magá-
nyos nõk, s ugyanolyan jól el tudják lát-
ni a feladataikat.

– Mit tesz majd mindezekért a
Fidesz–KDNP-kabinet?

– Mindenekelõtt bevezeti a választ-
ható családi típusú adózási rendszert, és
visszaállítja a családi adókedvezménye-
ket. Talpra állítja a gazdaságot, s ezzel
együtt újra megteremti az otthontámo-
gatási rendszert. A támogatások terén
pedig a polgári kormány szétválasztja
majd a szociálpolitikát és a családpoliti-
kát. Visszaállítja a család rangját, mert
nemcsak demográfiai kérdésrõl van itt
szó, hanem arról is, hogy a család a
nemzet legkisebb, de legerõsebb építõ-
köve. Ha engedjük szétzúzni, elvész
minden.

Forrás: MMaaggyyaarr  HHíírrllaapp

AA  BBaajjnnaaii-kkoorrmmáánnyy  rráálliicciittáálltt  GGyyuurrccssáánnyyéékk  aammúúggyy  iiss  aaggrreesssszzíívv  ccssaallááddeelllleenneess
ppoolliittiikkáájjáárraa..  MMeeggsszzoorrííttáássaaiivvaall  vvééggkkéépppp  eelllleehheetteettlleennííttii  aa  ggyyeerrmmeekkeett  vváállllaallóó  ffii-
aattaall  ppáárrookkaatt..  SSoollttéésszz  MMiikkllóóss,,  aa  KKDDNNPP  ppaarrllaammeennttii  kkééppvviisseellõõjjee  ííggéérrii,,  aa  ppoollggáá-
rrii  kkoorrmmáánnyy  mmiinnddeenn  ccssaallááddeelllleenneess  iinnttéézzkkeeddéésstt  vviisssszzaaffoorrddíítt  mmaajjdd..
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Magyarország  semmit  sem  felejtett  el

Kis magyar abszurd elõzte meg Hargitai
János, a Kereszténydemokrata Néppárt
frakcióvezetõ-helyettesének napirend
elõtti felszólalását. Az ülésen elsõként
megszólaló miniszterelnök sikeres vál-
ságkezelésrõl, növekvõ bizalomról, és az
adóátrendezésrõl, mint jelentõs adó-
csökkentésrõl beszélt, majd az SZDSZ
frakcióvezetõjeként – a pannon pumá-
ról elhíresült ex-gazdasági miniszter –
Magyarország versenypozíciójának
romlásáért támadta a kormányt. A fél-
reértések elkerülése végett a jelenlegi
kormányt sietve megvédte, mondván,
hogy mindez nem a Bajnai-, hanem az
elõzõ kormány számlájára írandó.

Kóka Jánost ezen kritikai észrevéte-
leinek fejtegetése közben láthatóan nem
zavarta az az  apróság, hogy 2004–2007
között gazdasági miniszterként személy
szerint õt, 2006–2007-ben Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség Fejlesztéspolitikai
Kormánybiztosaként, majd 2008–2009
között Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
miniszterként pedig Bajnai Gordont sú-
lyos felelõsség terheli az ország gazdasá-
gi hanyatlásáért.

Hargitai János napirend elõtti felszó-
lalásának elején kitért e sajátos színjá-
tékra, visszautasítva mind Kóka János,
mind Bajnai Gordon részérõl a látvá-
nyos felelõsséghárítást. A keresztényde-
mokrata politikus élesen bírálta a mi-
niszterelnököt, amiért beszédében azt
állította, hogy az elmúlt esztendõkben
Magyarország utat tévesztett, elfelejtet-
te megbecsülni a munkát.

„Nem tisztelt miniszterelnök úr!
Magyarország semmit nem felejtett el.
A magyar emberek szeretnének tisztes-
ségesen dolgozni, tisztességesen adózni,
befizetni a közterheket és normálisan
élni ebben az országban.  Ha valakik itt
elfelejtettek valamit, akkor azok nem
mások, mint akik az MSZP és az
SZDSZ támogatásával kormányon vol-
tak – tette hozzá.

Azt, hogy a munkának ma nincs be-
csülete, nem Magyarország, hanem a
kormányon lévõk mulasztásai idézték

elõ – hangsúlyozta a frakcióvezetõ-he-
lyettes. „Ez a kiinduló helyzet, amit el
kellene ismerni, s nem Magyarország
polgáraira kellene mutogatni” – fogal-
mazta meg a kormánypártiaknak szánt
kritikáját.

Hargitai János kifejtette, az új kor-
mány egyik legfontosabb gazdaságpoli-
tikai feladata lesz, hogy munkahelyeket
teremtsen, egymillió munkavállalót
kellene a munka világába visszasegíteni
az elkövetkezõ években. A gazdasági
szakpolitikus tarthatatlannak nevezte,
hogy az Európai Unióban Máltát leszá-
mítva Magyarországon a legkevesebb az
aktív korú munkavállaló.

Bajnai Gordon munkahelyteremtõ,
gazdaságélénkítõ, adócsökkentõ ígérete-
it illetõen úgy fogalmazott: „érdemes
megvizsgálni, van-e a Bajnai-kormány-
nak szabad akarata, van-e valódi moz-
gástere”. Emlékeztetett rá, hogy azok az
uniós országok, amelyek az elmúlt idõ-
szakban hiteles gazdaságpolitikát foly-
tattak, a válság alatt megszorító intéz-
kedések helyett keresletet élénkítenek,
akár a költségvetési forrásokkal, vagy a
hiány átmeneti növelésével pénzt pum-
pálnak a gazdaságba.

Mint mondta: Magyarország számá-
ra ez a lehetõség nem adatik meg, mert
a magyar kormány hosszú évek óta hi-

teltelen gazdaságpolitikát folytatott. E
hiteltelen gazdaságpolitika következté-
ben az Európai Unió az IMF és más
nemzetközi pénzintézet rendkívüli se-
gítségére szorult.

Hozzátette: a szóban forgó pénzinté-
zetek nem adják ingyen a pénzüket, fel-
tételekhez kötik, amely feltételeket az
országnak teljesítenie kell. Amit a
Bajnai-kormány tesz, az Brüsszellel
egyeztetett folyamat, hiába próbálja a
miniszterelnök azt a képzetet kelteni,
hogy önállóan cselekszenek.  

„Azt a szégyent is elõször élte meg az
ország, hogy kormányrendeletben kel-
lett kihirdetni azt a gazdaságpolitikai lé-
péssort, amit fel kellett vállalnia a kor-
mánynak azért, hogy az IMF 25 milliárd
dolláros hitelcsomagjának feltételeit tel-
jesítve lehívhassa a rendelkezésre a hi-
telkeret következõ részletét” – hangsú-
lyozta a kereszténydemokrata politikus.

Hargitai János szerint Bajnai Gor-
don „ügyes kommunikáció fogással”
felsorolta azokat az adóváltoztatáso-
kat, amelyek pozitívan érintik a mun-
kavállalókat, elmondta, hogy a 200
ezer forintos átlagbért keresõk 2010-
ben másfél havi jövedelemmel többet
vehetnek majd kézhez, ugyanakkor
„elfelejtett” hasonlóan számszerûsítve
beszámolni azokról a tételekrõl, ame-
lyek a munkaadókat és a munkaválla-
lókat, valamint az ország valamennyi
polgárát hátrányosan érintik. „Vallja
be végre az országnak, hogy önnek
nincs érdemi mozgástere. Nem nagy-
arányú adócsökkentés, hanem adóát-
rendezés van készülõben” – javasolta a
miniszterelnöknek.

Kijelentette: az adóátrendezés irá-
nyát senki sem vitatja, a KDNP és a Fi-
desz évek óta hangoztatja, hogy a foglal-
koztatás bõvítése érdekében a munkál-
tatókat terhelõ költségeket kell csök-
kenteni. De azt határozottan ellenzik,
hogy az adóátrendezést adócsökkentés-
ként próbálják meg eladni. „Amennyit
adnak az egyik kezükkel, ugyanannyit
vagy még többet is elvesznek a másik-
kal” – jegyezte meg. „Ez a világos be-
széd, ezt kell elmondani az országnak!”

Felszólalásának végén Hargitai János el-
fogadhatatlannak nevezte a kormány va-
gyonadó-tervezetét, mert szerinte az ellent-
mond minden létezõ európai modellnek.

kkddnnpp..hhuu

AA  kkoorrmmáánnyyffõõnneekk  bbee  kkeelllleennee  iissmmeerrnniiee,,  hhooggyy  nniinnccss  vvaallóóss  mmoozzggáásstteerree,,  ííggyy
aammiitt  vvééggrreehhaajjtt,,  aazztt  mmiinndd  BBrrüüsssszzeelllleell  eeggyyeezztteettvvee  tteesszzii  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  HHaarrggiittaaii
JJáánnooss,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ffrraakkcciióóvveezzeettõõ-hheellyyeetttteessee  aa  kkoorr-
mmáánnyyffõõ  ffeellsszzóóllaalláássáárraa  rreeaaggáállvvaa..  AA  ppoolliittiikkuuss  hhiitteelltteelleennnneekk  nneevveezzttee  aazz  eellmmúúlltt
éévveekk  ggaazzddaassáággppoolliittiikkáájjáátt,,  ss  aazz  oorrsszzáágg  ccssõõddhheellyyzzeettbbee  jjuuttttaattáássááéérrtt  aa  ffeelleellõõss-
sséégg  vváállllaalláássáárraa  sszzóóllííttoottttaa  ffeell  aa  kkoorrmmáánnyytt..



A KDNP szakpolitikusa elmondta:
2008 elején a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt. szervezeti és mûködési sza-
bályzatában figyelt fel arra a mondatra,
mely szerint az értékesítési és portfólió
igazgató feladatkörébe tartozik az erdõ-
gazdaságok vagyonkezelése és értékesí-
tésük elõkészítése. Medgyasszay László
egy éven át interpellálta újra és újra az
ügyben a minisztert, míg végül nagyke-
servesen kivették az idézett mondatot a
szabályzatból.

A képviselõ erõsen tart attól, hogy a
kormány nem mond igazat, amikor azt
állítja, hogy az erdõvagyon állami tulaj-
donban marad, ugyanis a sajtóban is fel-
tárt elõkészületek nem ebbe az irányba
mutatnak. Balatonõszöd óta tudjuk,
hogy a kormányoldalról elhangzó kije-
lentéseket fenntartással kell fogadni -
jegyezte meg.

A politikus kifejtette, hogy a kor-
mány az erdõvagyont nem közvetlenül
akarja privatizálni, hanem vagyonkeze-

lõ holdingot hoznának létre, amely a 19
erdõgazdaság felett vagyonkezelõi joggal
rendelkezne. Medgyasszay László állás-
pontja szerint: a vagyonkezelõi jog ma-
gánkézbe adása nem fikció, hiszen ezzel
próbálkoztak 2007-ben is a Bábolnai
Ménesbirtok esetében, ám akkor ez sze-
rencsére meghiúsult.

Medgyasszay László szólt arról is, hogy
az Országgyûlésben több, az erdõvagyon-
nal kapcsolatos kérdést tett fel a pénzügy-
miniszternek, például az iránt érdeklõdött,
hogy igaz-e, hogy a fenti kérdésben 2010-
ig szóló forgatókönyv létezik, van-e ennek
jogszabályi alapja, egyeztettek-e a szakmai
szervezetekkel, valamint az erdõgazdaság-
ok állami kezelésben maradnak-e, vagy va-
gyonkezelésbe akarják adni magánbefekte-
tõknek. Katona Tamás államtitkár válasz
helyett azonban csak mellébeszélt és nem
vállalt garanciát arra, hogy nincsenek ilyen
típusú terveik. Ez pedig azt bizonyítja,
hogy nagyon is vannak.

– A kormány állítsa le az erdõgazda-
ságokhoz kapcsolódó egyéb tevékenysé-
gek kiárusítását, e körbe tartoznak a va-
dászházak, erdészeti utak, létesítmé-
nyek és ne értékesítsék a fafeldolgozó
üzemeket, valamint ne vonják össze a
vadhús feldolgozást – fogalmazta meg
követelését Medgyasszay László.

Végül a képviselõ a Keresztényde-
mokrata Néppárt nevében felszólította
a kormányt, hogy hagyjanak fel a tör-
vényekbe bújtatott visszaélésekkel, és
állítsák le a több százezer hektárnyi
magyar erdõvagyon kiárusításának
terveit.

AA  kkoorrmmáánnyy  nnee  pprróóbbáállkkoozzzzoonn  
aazz  eerrddõõvvaaggyyoonn  mmaaggáánnoossííttáássáávvaall!!

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ffeellsszzóóllííttjjaa  aa  kkoorrmmáánnyytt,,  hhaaggyyjjoonn  ffeell  mmiinnddeenn
oollyyaann  pprróóbbáállkkoozzáássssaall,,  aammeellyynneekk  ccéélljjaa  aazz  eerrddõõvvaaggyyoonn  pprriivvaattiizzáácciióójjaa,,  áállllííttssaa
llee  eezzeekknneekk  aazz  eellkkééppzzeelléésseekknneekk  aa  kkiiddoollggoozzáássáátt,,  ééss  ttaarrttssaa  mmeegg  aazz  eerrddõõggaazzddaa-
ssáággookkaatt  mmaaii  mmûûkkööddééssii  ffoorrmmáájjáábbaann  ––  mmoonnddttaa  MMeeddggyyaasssszzaayy  LLáásszzllóó,,  aa  KKee-
rreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..

A radikális nézetek rendõrségen belül
tapasztalható terjedése miatt felmerül a
kormány és a rendõri vezetés felelõssé-
ge – jelentette ki Simicskó István, az
Országgyûlés nemzetbiztonsági bizott-
ságának kereszténydemokrata elnöke a
testület zárt ülését követõen. Bencze Jó-
zsef országos rendõrfõkapitány szóbeli
beszámolója alapján a bizottsági elnök
kijelentette, a radikális nézetek terjedé-
se ellen már korábban és határozottan
fel kellett volna lépni.

Bencze József országos rendõrfõkapi-
tány szóbeli beszámolóját követõen a
nemzetbiztonsági bizottság álláspontja
szerint a rendõrségen belül terjedõ radi-
kális nézetek miatt felmerült mind a
kormány politikai felelõssége, mind pe-

dig a rendõrség vezetõinek felelõssége –
összegezte a véleményeket Simicskó Ist-
ván, a nemzetbiztonsági bizottság ke-
reszténydemokrata elnöke.

Szavai szerint a bizottság a hallottak
alapján úgy vélekedett: a radikális néze-
tek terjedése ellen már korábban és ha-
tározottan fel kellett volna lépni.

Simicskó István úgy fogalmazott: „a
rendõrség vezetõi nem feltétlenül álltak
a helyzet magaslatán ennek az ügynek a
kezelésében”.

Bencze József beszámolója szerint –
mondta Simicskó István – a Tettrekész
szakszervezetnek (TMRSZ) 5300 tagja
van, s így reprezentatív szakszervezet-
ként mûködik az Országos Rendõr-fõ-
kapitányságon (ORFK).

A kereszténydemokrata politikus kö-
zölte: egy jól mûködõ államban a rend-
õrségnek nem az a feladata, amit most
sok esetben ellát, és egy rendõrszakszer-
vezetnek sem az a feladata, hogy fajel-
méleteket gyártson, vagy háborús uszí-
tást fogalmazzon meg. Emlékeztetett:
korábban olyan nyilatkozatok jelentek
meg a Tettrekész vezetõitõl, amelyet ki-
fejezetten szélsõséges gondolatokat tar-
talmaznak.  

Simicskó István hangsúlyozta: mind
a Kereszténydemokrata Néppártnak,
mind a Fidesznek az az érdeke, hogy
politikától mentes, erõs, határozott, a
törvényeket betartó, az embereket
megvédõ rendõrsége legyen Magyaror-
szágnak.

FFeelleellõõsssséégg  tteerrhheellii  aa  kkoorrmmáánnyytt  
ééss  aa  rreennddõõrrii  vveezzeettéésstt  aazz  áálllloommáánnyy  rraaddiikkaalliizzáállóóddáássááéérrtt
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Nagy Kálmán felszólalásának elején
az úgynevezett lebegõpontos finanszí-
rozási modellrõl fejtette ki vélemé-
nyét, megítélése szerint az új finan-
szírozási rendszer nem más, mint egy
újabb politikai blöff ugyanis az egész-
ségügy finanszírozása maradékelven
mûködik.

A KDNP szakpolitikusa felhívta a fi-
gyelmet arra a riasztó adatra, hogy az
Egészségbiztosítási Alap hiánya több-
szöröse az egész évre tervezettnek az el-
sõ négy hónapban 41 milliárd 732 mil-
lió forint, amit a tárca azzal magyará-
zott, hogy idõarányosnál 31 milliárd
300 millió forinttal kevesebb folyt be a
költségvetésbe. 

A politikus azzal is szembesítette az
egészségügyi minisztert, hogy miköz-
ben az idei év elején – túllicitálva a Re-
formszövetség 10 milliárdos elvonási
javaslatát – 30 milliárd forintos elvo-
nást jelentett be az egészségügyi ellátás

finanszírozásában, a jelek szerint több
mint 60 milliárd forinti fog hiányozni, s
ez az elvonás a kórházi ellátórendszer
összeomlását, a betegek ellátásának hi-
ányát, súlyosabb esetekben halálát idéz-
heti elõ – hangsúlyozta a KDNP frakció-
vezetõ-helyettese.

Székely Tamás miniszter a kórhá-
zakat hibáztatja, mondván, hogy
csaltak, és a legtöbb bevételt realizáló
intézményeket vizsgálat alá vonja –
mondta a politikus. Ezzel szemben a
valóság az, hogy az egészségügyi mi-
niszter és a minisztérium elhibázta
az egészségügyi költségvetést, a gaz-
daság romló teljesítménye miatt a
tervezettnél nagyobb mértékben
csökken a járulékbefizetés, emelkedik
a betegszám, a munkanélkülivé vált
betegek olyan betegségeikkel is felke-
resik a kórházakat, amelyeket koráb-
ban munkahelyük megtartása érdeké-
ben nem kezeltettek – jelentette ki.

Nem szólva arról, hogy a gazdasági
vállalkozásokon alapuló kórházak fe-
dezet nélküli kötelezettségvállalása
miatt súlyos, akár büntetõjogilag is
számon kérhetõ helyzetbe kerülhet-
nek – fûzte hozzá.

Nagy Kálmán szerint egy 10 milliár-
dos éves bevételû kórház hiánya 1,2–1,5
milliárd forint lehet, s intézmények sora
juthat csõdhelyzetbe.

Angliában néhány helyen a gyógyít-
hatatlan daganatos betegek ágyára az
van kiírva, hogy „no resuscitation”,
nem újraélesztendõ. „Ezzel a kiírással
soha nem értenék egyet, de erre a poli-
tikai rezsimre, az egészségpolitika
»ágyára«, már ki van írva régen, nem új-
raélesztendõ” – jegyezte meg.

Nagy Kálmán hangsúlyozta, a mi-
niszternek láthatóan fogalma sincs ar-
ról, milyen nehézségekkel küzdenek az
orvosok, ápolók a betegágy mellett.
Mint mondta: a magyar társadalomban
kiáltássá erõsödött a követelés: legyen
vége ennek a politikának!

A kialakult kaotikus állapotok miatt
a szakpolitikus szerint a miniszternek
távoznia kell, kijelentését azzal toldotta
meg, hogy vigye magával a teljes kor-
mányt.

kkddnnpp..hhuu

Távozzon  a  miniszter,  
és  vigye  magával  a  teljes  kormányt!

MMiikköözzbbeenn  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyii  kkaasssszzaa  nnöövveekkvvõõ  hhiiáánnyyááéérrtt  aa  mmiinniisszztteerr  aa  kkóórrhháá-
zzaakkaatt  hhiibbáázzttaattjjaa  ––  ééss  aa  lleeggttööbbbb  bbeevvéétteelltt  rreeaalliizzáállóó  iinnttéézzmméénnyyeekkeett  vviizzssggáállaatt
aalláá  vvoonnjjaa  ––  aakköözzbbeenn  aazz  eellllááttáásstt  vveesszzééllyyeezztteettõõ  hhiiáánnyy  vvaallóóddii  ookkaa  aa  rroosssszz  tteerr-
vveezzééss,,  aa  ffoorrrráássookk  kkiivvoonnáássaa,,  ééss  aa  ddrraasszzttiikkuussaann  nnöövveekkvvõõ  mmuunnkkaannééllkküülliisséégg
mmiiaattttii  jjáárruulléékkbbeevvéétteell  ccssöökkkkeennééss  ––  hhaannggssúúllyyoozzttaa  NNaaggyy  KKáállmmáánn,,  aa  KKeerreesszz-
ttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ffrraakkcciióóvveezzeettõõ-hheellyyeetttteessee  nnaappiirreenndd  eellõõttttii  ffeellsszzóóllaa-
lláássáábbaann..  

Ismét tanúi lehettünk annak, hogy
Bajnai Gordonnak fogalma sincs arról,
hol él. Mai gyõzelmi jelentése kormá-
nyának elsõ 50 napjáról legalábbis erre
enged következtetni. Mindabból, amit
elmondott, egy szó sem igaz. 

Vajon miféle visszatért bizalomról
vizionál a miniszterelnök? Aki nyitott
szemmel jár Magyarországon, az
mind tudja, hogy semmiféle bizalom-
ról nincsen szó. Hacsak a kormányfõ
nem saját üzletfeleinek bizalmáról be-
szélt, vagy azokéról, akik a még meg-
maradt állami tulajdonra, így a víz-
közmûvekre, vagy a nagyfeszültségû
vezetékhálózatra is szeretnék rátenni
a kezüket a hátralévõ, ám de számuk-
ra gyorsan fogyó idõben.  

A szolidaritás nevében lemondást
kértek mindenkitõl: a nyugdíjasoktól,

az egyetemistáktól, a gyermeket válla-
lóktól, miközben õk semmirõl nem
hajlandók lemondani, legfeljebb
olyan „létfontosságú” dolgokról, mint
a pénzügyminiszter több száz négy-
zetméteres épülõ villájában a vízfüg-
göny. 

Hazugság Bajnai Gordon azon ki-
tétele is, hogy egyben tartották a fog-
lalkoztatási rendszert. Magyarorszá-
gon hetente zárnak be újabb és újabb
üzemek, mennek tönkre kis-és kö-
zépvállalkozások, menekülnek kifelé
az országból a külföldi munkaadók.
Már csak azok maradnak itt, akiket
törvénytelen mûködésük ellenére
milliókkal támogat az állam az adófi-
zetõk pénzébõl. Abból a pénzbõl,
amelyhez vállalkozóként Bajnai Gor-
don, Oszkó Péter vagy Simor András

nem nagyon igyekezett hozzájárulni
az elmúlt években. Tanácsadással és
tevõlegesen is milliárdokat síboltak
ki az országból off shore cégeken ke-
resztül. 

A miniszterelnök által említett 3,9
százalékos hiánycél pedig mindent el-
árul a Bajnai-beszéd komolyságáról,
az összes mértékadó közgazdász ennél
jóval nagyobb értékkel számol.  

Úgy tûnik, ma a kormányfõ sokad-
szorra is ízetlen tréfát ûzött a magyar
emberekkel. Pedig a társadalom egyre
kevésbé vevõ a humorára. Aki körül
napról-napra élhetetlenebb a világ, az
nem tud nevetni rajta. Márpedig a
Gyurcsány kormány rombolását meg-
fejelõ 50 napnak is köszönhetõen egy-
re többen vannak ilyenek. 

AA  KKDDNNPP  OOrrsszzáággggyyûûllééssii  KKééppvviisseellõõccssooppoorrttjjaa

BBaajjnnaaii  GGoorrddoonn  íízzeettlleenn  ttrrééffáájjaa
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AAzz  eellmmúúlltt  hhéétt  éévv  eellhhiibbáázzootttt  sszzoocciiaalliiss-
ttaa-sszzaabbaadd  ddeemmookkrraattaa  ggaazzddaassáággppoollii-
ttiikkáájjaa  kköövveettkkeezzttéébbeenn,,  aazz  eellmmúúlltt  hhéétt
éévv  rroosssszz  ééss  kköövveettkkeezzeettlleenn  sszzoocciiáállppoo-
lliittiikkaaii,,  ééss  ffooggllaallkkoozzttaattáássppoolliittiikkaaii
ddöönnttéésseeii  kköövveettkkeezzttéébbeenn  MMaaggyyaarroorr-
sszzáágg  kkaattaasszzttrrooffáálliiss  hheellyyzzeettbbee  kkeerrüülltt  ––
jjeelleenntteettttee  kkii  SSoollttéésszz  MMiikkllóóss,,  aa  KKee-
rreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáágg-
ggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  nnaappiirreenndd  eellõõttttii
ffeellsszzóóllaalláássáábbaann..    

Hazánk a versenyképességet illetõen
egyetlen esztendõ alatt 7 helyet, az el-
múlt 7 év alatt pedig 15-20 helyet esett
vissza, az Állami Foglalkoztatási Szolgá-
lat adatai szerint a kormány „áldásos”
tevékenysége következtében a munka-
nélküliség 230 ezer fõvel, a létmini-
mum közelében élõk száma – csak a
Gyurcsány-kormány hatalomba kerülé-
se óta – több mint félmillióval nõtt.

Milyen válaszokat adtak ezekre a
problémákra, próbáltak-e társadalom-
politikai és gazdaságpolitikai válaszokat
adni? – tette fel a kérdést a szocialisták-
nak és a liberálisoknak. 

Soltész Miklós kifejtette: az utóbbi
hetek, hónapok – válaszul szánt – intéz-
kedéseit mindenki ismeri: az áfa 25 szá-
zalékra emelését, a 13 havi nyugdíj és
illetmény megszûntetését, a családi pót-

lék befagyasztását, a gyes és gyed szigo-
rítását. Mindezek tetejébe a családok
adózott pénzébõl épített házaira, lakása-
ira kivetetésre kerülõ ingatlanadó.

A június 15-i kormányrendelet meg-
szünteti az eddigi lakástámogatási rend-
szer alapját, az évtizedeken át mûködte-
tett, konszenzus által felállított úgyne-
vezett szociálpolitikai támogatást, azaz
a szocpolt – folytatta a százezreket elle-
hetetlenítõ intézkedések felsorolását a
kereszténydemokrata politikus.

Milyen logikus érvekkel, gazdasági
számításokkal támasztja alá a kormány
ezt a rendeletet? – érdeklõdött.

A képviselõ egy kétgyermekes család
példáján levezette, hogy a 2.4 millió fo-
rintos szociálpolitikai támogatás 3,9
milliós áfabevételhez juttatja az állam-
kasszát, ráadásul az építkezések munka-
helyeket teremtenek az építõiparban, ez-
által az állam járulék és adóbevételhez
jut, és kevesebb munkanélküli segélyt
kell fizetnie. A számításokat egy három-
gyerekes család esetében is elvégezte a
politikus, s kiderült, hogy a 3,9 millió
forintos támogatás legkevesebb 5,7 mil-
lió forintos bevételt hoz az államnak.

Milyen logika szerint döntött a kor-
mány, hogyan lehetséges, hogy egy-egy
intézkedés meghozatala elõtt nem vég-
zik el a szükséges számításokat? – ismé-

telte meg a képviselõ korábban feltett
kérdését.

Soltész Miklós hangsúlyozta, a pél-
dák nemcsak azt láttatják, hogy az
MSZP és az SZDSZ által támogatott
kormány nem ért a gazdaságpolitiká-
hoz, hanem azt is, hogy csak megszo-
rításokban képes gondolkodni, s nem
törõdik azzal, hogy intézkedéseivel a
fiatalok otthonhoz jutását és gyermek-
vállalását tökéletesen ellehetetleníti.  

Kijelentette: nem véletlen, hogy a
kormánypártoknak szerte az országban
nem hisz már senki sem. Kár is arról
gyõzködniük az embereket, hogy ennyi
meg ennyi pénzt adtak családtámogatás-
ra és otthonteremtésre az elmúlt évekre.
Ha igaz lenne, hogy több pénzt adtak az
elmúlt években mint a polgári kormány
annak idején, akkor még szomorúbb
lenne, hogy ilyen helyzetbe került az or-
szág és a lakosság – jegyezte meg. 

„Ha saját befektetéseik ügyében is így
jártak volna el, akkor most nem kellene
arról vitatkozniuk, hogy Ciprusról ho-
gyan hozzák haza a pénzt, amit kiloptak
az országból” – mondta Soltész Miklós a
kormányhoz és a kormánypárti képvise-
lõkhöz fordulva, majd felszólította õket,
hogy „készítsék el a leltárt, adják le a kul-
csokat, és távozzanak az ország élérõl!”

kkddnnpp..hhuu

AA  kköövveettkkeezzõõ  hhúússzz  éévvüünnkkeett  nneemm  aaddjjuukk!!
A fiatalok elmúlt húsz évét egy, az
MSZP budapesti székháza elé felállított
koporsóba helyezte el jelképesen az Ifjú-
sági Kereszténydemokrata Szövetség
(IKSZ); a szervezet ezzel az akcióval az
ifjúság helyzetére kívánja felhívni a fi-
gyelmet – mondta Rétvári Bence, a szer-
vezet elnöke, a KDNP országgyûlési
képviselõje. A kommunista diktatúra
örököseinek hatalomhoz való ragaszko-
dása miatt 2009-ben sem jobb a fiatalok
helyzete, mint húsz évvel ezelõtt volt -
indokolta az akciót Rétvári Bence.

A politikus emlékeztetett, hogy 1989.
június 16-án történt a magyarországi
rendszerváltoztatás legszimbolikusabb
eseménye, Nagy Imrének és mártírtársa-
inak újratemetése. Ekkor öt koporsóban a
kivégzett mártírok földi maradványait he-
lyezték, a hatodik koporsóban pedig egy

névtelen fiatal hõst – aki az összes névte-
len áldozatot jelképezte – temettek újra.
Mint a politikus elmondta: Orbán Viktor,
a Fidesz elnöke akkori beszédében azt is
mondta, hogy a hatodik koporsóban
nemcsak egy legyilkolt fiatal, hanem a fi-
atalok következõ húsz, vagy ki tudja még
hány éve is ott van. A képviselõ szerint az
akkor mondottakat igazolta az idõ. Hoz-
zátette: 2002-óta a szocialista kormá-
nyoknak sikerült az országot mélyebb
válságba taszítani, mint amilyenben a
rendszerváltoztatás elõestéjén voltunk.

Gaal Gergely, az IKSZ alelnöke úgy
fogalmazott: az utóbbi hét évben látvá-
nyosan kormányzati szintre emelkedett
a hazugság, a gátlástalanság, az agresz-
szió. Hozzátette: ennek az állapotnak
véget kell vetni, el kell, hogy jöjjön a
rendszerváltoztatás második felvonása.

Az MSZP székház elõtt felállított ko-
porsóra azt írták: „1989–2009; a követ-
kezõ húsz évünket nem adjuk!”

Forrás: mmnnoo..hhuu
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„„KKéésszzííttsséékk  eell  aa  lleellttáárrtt,,  aaddjjáákk  llee  aa  kkuullccssookkaatt,,  
ééss  ttáávvoozzzzaannaakk  aazz  oorrsszzáágg  éélléérrõõll!!””



A KDNP szakpolitikusa hangsúlyozta: „a
privatizációt követõen állandóan növekvõ,
az önköltségi elemek által indokoltnál ma-
gasabb árak alakultak ki hazánkban az
energiapiacokon, ami megalapozta a gáz-
szolgáltatók, az erõmûvek és az áramszol-
gáltatók extraprofitjait. A villanypiacon a
teljes nyitás állandósította ezt az állapotot,
hiszen az árak errõl a szintrõl indultak,
ugyancsak felfelé. Hasonló helyzet követ-
kezik be július 1-jétõl a gázpiacon is.”

Mint mondta: az energetikai szak-
mában közismert tény, hogy világgazda-
sági válsághoz is kapcsolódva a stratégi-
ai nyersanyagok, köztük energiahordo-
zók világpiaci, tõzsdei árai az elmúlt 8-
9 hónapban számottevõen csökkentek.
A nyersolaj ára a múlt év augusztusá-
ban 137 dolláron tetõzött, most már jó
ideje 40–50 dollár között ingadozik. Ez
több mint 60 százalékos csökkenés.

A földgáz árában az olaj árához kap-
csolt árkövetést figyelembe véve – szin-

tén jelentõs csökkenés következett be:
március végén az orosz földgáz az elsõ
negyedéves 485 dollár helyett az árkép-
let alapján már csak 358 dollárba ke-
rült. Ez több mint 25 százalékos csök-
kenés – tette hozzá.

Molnár Béla kifejtette: a gázár alapvetõ
hatással van a villamos energia és a távfû-
tés árára is: az év eleje óta a nálunk hivat-
kozási alapnak számító lipcsei áramárak
megfelezõdtek, most 90 helyett 40–50
euróért kapható megawatt-óránként. Ez
nagyjából 50 százalékos csökkenés. Az
Energiahivatal szerint tíz százalék import-
ár-mérséklõdés 6–7 százalékos végfelhasz-
nálói árcsökkenést indokolna, vagyis még
a kedvezõtlen forint árfolyamot figyelem-
be véve is csökkenteni kellene a földgáz, a
villanyáram végfelhasználói árát.

Magyarországon azonban a fogyasztói
árakban ezeknek a kedvezõ piaci folya-
matok hatása nem érzékelhetõ. Úgy lát-
szik, hogy a liberalizált magyar energiapi-

ac egyirányú: csak emelkedhetnek az
árak. Az indokolt árcsökkenések elmara-
dása következtében lényegét tekintve to-
vábbi burkolt megszorítások történnek,
ami elmélyíti az energiaszegénységet, de
romlik a gazdaság versenyképessége, és a
munkahelyek száma is csökken – jelen-
tette ki a KDNP alelnöke.

„Mikor és milyen lépéseket szándé-
kozik tenni a kormány a lakossági ener-
giaárakban érvényesüljenek a világ más
részein érvényes tendenciák?

Mikor és milyen lépéseket fog tenni,
hogy a fogyasztói energiaárakat a piaci
folyamatok által lehetõvé tett mérték-
ben, az érvényes jogszabályok alapján
azonnal csökkenjenek?

Milyen intézkedéseket kíván tenni,
hogy a tárca sürgõsen és tárgyilagosan
elemezze a versenypiaci nyitás követ-
kezményeit, és a fogyasztói érdekek fi-
gyelembe véve javaslatot tegyen a szabá-
lyozás átalakítására?

Mikor rendeli el szociális tarifa kidolgo-
zását, hogy a szegénységi küszöb alatt élõk
megfizethetõ árszinten kapják meg a nél-
külözhetetlen energiafogyasztási mennyi-
séget?” – sorolta a megválaszolandó kérdé-
seket a kereszténydemokrata politikus.

kkddnnpp..hhuu

MMiikkoorr  ffooggnnaakk  ccssöökkkkeennnnii  aa  llaakkoossssáággii  eenneerrggiiaaáárraakk??
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MMoollnnáárr  BBééllaa,,  aa  KKDDNNPP  aalleellnnöökkee  iinntteerrppeelllláácciióójjáábbaann  aarrrraa  aa  vviisssszzááss  hheellyyzzeettrree  vvii-
lláággííttootttt  rráá,,  hhooggyy  mmiikköözzbbeenn  aa  vviilláággppiiaaccoonn  ddrraasszzttiikkuussaann  ccssöökkkkeennnneekk  aazz  eenneerr-
ggiiaaáárraakk,,  aakköözzbbeenn  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ffoollyyaammaattoossaann  eemmeellkkeeddnneekk..  MMiikkoorr  ééss  mmii-
llyyeenn  llééppéésseekkeett  sszzáánnddéékkoozziikk  tteennnnii  aa  kkoorrmmáánnyy  aa  llaakkoossssáággii  eenneerrggiiaaáárraakkbbaann  éérr-
vvéénnyyeessüülljjeenneekk  aa  vviilláágg  mmááss  rréésszzeeiinn  éérrvvéénnyyeess  tteennddeenncciiáákk??  ––  kkéérrddeezzttee  aa  ppoolliittii-
kkuuss  aa  kköözzlleekkeeddééssii,,  hhíírrkköözzllééssii  ééss  eenneerrggiiaaüüggyyii  mmiinniisszztteerrttõõll..

AA  FFiiddeesszz  ééss  aa  KKDDNNPP  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  kkiittöörrééssii  ppoonnttjjaaii

– Egy következõ jobboldali kormányban
szerepet vállalna mint környezetvédel-
mi miniszter? 

– Ez a kérdés pillanatnyilag egyálta-
lán nem aktuális. A mostani bizottsági
elnöki posztomból nem következik
semmilyen automatizmus. A fõ feladat
megnyerni a választásokat. 

– Hogyan áll a környezetvédelmi
programjuk? 

– A nyáron készül el. A Fidesz–
KDNP-frakciószövetség három fontos
témakörben lát kitörési pontot. Meg-
gyõzõdésünk, hogy a megújuló energiá-
ban sokkal nagyobb lehetõségeink van-
nak, mint amennyivel most élünk. A

következõ idõszakban ezt ki kell hasz-
nálnunk. 

– Hogyan? 
– A gazdasági növekedés megindítá-

sához munkahelyteremtésre van szük-
ség. Ebben a környezetvédelmi ágazat-
nak is nagy szerepe lesz a következõ
években. A megújuló energiában rejlõ
lehetõségeinket a mainál sokkal hatéko-
nyabban ki kell használnunk. 

– Miben látnak még lehetõséget? 
– A „zöldipar” támogatása azért fontos,

mert munkahelyteremtõ ereje van. A víz-
gazdálkodás szerepe is felértékelõdik a kö-
zeljövõben. Már most érzékeljük a globális
felmelegedés káros hatásait. Az elmúlt

idõszakban, mint az élet minden terüle-
tén, ebben az ágazatban is meggyengült az
állam. Nagy hangsúlyt helyeznénk a kör-
nyezetvédelmi igazgatás megerõsítésére. A
Fidesz-KDNP azt vallja, hogy a bürokrácia
növelése nélkül, állampolgárbarát módon
kell megerõsíteni és ésszerûvé tenni a kör-
nyezetvédelmi hatósági rendszert. 

Forrás: mmaaggyyaarrhhiirrllaapp..hhuu

AA  nnyyáárroonn  eellkkéésszzüüll  aa  FFiiddeesszz––KKDDNNPP  ffrraakkcciióósszzöövveettsséégg  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  pprroogg-
rraammjjaa  ––  mmoonnddttaa  eell  aa  MMaaggyyaarr  HHíírrllaappnnaakk  aaddootttt  iinntteerrjjúúbbaann  NNaaggyy  AAnnddoorr,,  aa
KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee,,  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss
kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  bbiizzoottttssáággáánnaakk  kköözzeellmmúúllttbbaann  mmeeggvváállaasszzttootttt  úújj  eellnnöökkee..  AA
kkeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  ppoolliittiikkuuss  aazz  áállttaallaa  vveezzeetteetttt  tteessttüülleett  lleeggssüürrggeettõõbbbb  ffeell-
aaddaattaaii  kköözzöötttt  eemmllíítteettttee  aannnnaakk  kkiiddeerrííttéésséétt,,  hhooggyy  mmii  lleetttt  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  sszzéénn-
ddiiooxxiidd-kkvvóóttááiinnaakk  éérrttéékkeessííttééssee  uuttáánn  kkaappootttt  ppéénnzz  ssoorrssaa..  



A Fidesz–KDNP külügyi kabinetje ki-
helyezett ülés tartott Bonyhádon. A
tanácskozás alkalmával Németh
Zsolt, a parlament külügyi és határon
túli magyarok bizottságának fideszes
elnöke, Firtl Mátyás, a parlament eu-
rópai ügyek bizottságának keresztény-
demokrata alelnöke, a Fidesz–KDNP
külügyi kabinetjének társelnöke és
Potápi Árpád, országgyûlési képviselõ,
Bonyhád polgármestere közös sajtótá-
jékoztatón fejtette ki álláspontját az

aktuális külügyi és az európai ügyek
helyzetérõl.  

A Fidesz–KDNP fenntartja magának
a jogot, hogy kormányra kerülése esetén
újra megnyissa a most bezárni tervezett
külképviseleteket – jelentette ki Németh
Zsolt. Az ellenzéki politikus a szûklátó-
körûség szimbólumának nevezte a „kül-
képviseleti rendszer megcsonkítását”,
amely – mint mondta – súlyosan árt az
ország érdekérvényesítõ képességének.
Firtl Mátyás, a Kereszténydemokrata

Néppárt országgyûlési képviselõje, a
parlament európai ügyek bizottságának
alelnöke bírálta Bajnai Gordon kor-
mányfõt, aki – mint mondta –, nem kí-
ván egyeztetni az Európai Bizottság ma-
gyar biztosának személyérõl. 

A külügyi kabinet fideszes és keresz-
ténydemokrata tagjai hónapok óta nem
vesznek részt a nagykövetekrõl szóló sza-
vazáson, mert „a kormányzat stratégiai
pozíciókba ejtõernyõzteti a jelöltjeit”. 

Forrás: MMTTII

EEggyyrree  iijjeesszzttõõbbbb  áállllaappoottookk  aazz  iisskkoolláákkbbaann
Éveken belül felszívódhat, eltûnhet a nemzeti mûveltség

BBoonnyyhhááddoonn  ttaarrttoottttáákk  aa  FFiiddeesszz––KKDDNNPP  kküüllüüggyyii
kkaabbiinneettjjéénneekk  kkiihheellyyeezzeetttt  üülléésséétt

A rendezvény házigazdája, Dux László
elkeserítõnek nevezte, hogy a konferen-
cia címéül választott, Reményik Sán-
dortól idézett gondolatot 80 évvel a
vers megírása után is ugyanolyan aktu-
alitással fel lehet vetni. A Professzorok
Batthyány Köre szegedi csoportjának
elnöke szerint úgy tûnik, már csak a ci-
vil szervezetek aktív közremûködésével
és a szülõk, pedagógusok összefogásá-
val van esély a rombolás megállítására.

Hoffmann Rózsa, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem BTK Pedagógiai In-
tézet vezetõje, a Kereszténydemokrata
Néppárt országgyûlési képviselõje a
közoktatás tartalmi szabályozása kap-
csán az egyre ijesztõbb iskolai állapo-
tokra hívta fel a figyelmet. A gyerekek
körében terjedõ agresszió, a tanulmá-
nyi teljesítmény leértékelõdése és a ta-
nárok belefáradása az egyre kezelhetet-
lenebbé váló diákokkal való küzdelem-
be mind-mind megnehezítik az oktatá-
si rendszer egyre sürgetõbb újraépítését
– fogalmazott Hoffmann Rózsa.

A KDNP parlamenti képviselõje-
ként úgy látja a rendszerváltás óta be-
következett számtalan „reform” és

módosítás rengeteget ártott az okta-
tásnak, mely csak akkor állhat biztos
lábon, ha kiszámítható környezet ve-
szi körül. Az oktatási törvényt 20 év
alatt csaknem 30 alkalommal módosí-
tották, ennek fele az utóbbi 7 évben
történt.

„Az iskoláknak kettõs feladatot
kell ellátni: az értékrend és a mûvelt-
ség továbbadását és az életre való fel-
készítést, a gyakorlati készségek fej-
lesztését egyaránt teljesítenie kell.” A
magyar iskolarendszer korábbi erõssé-
geit – nevelõintézménynek tekintet-
ték, normatív pedagógiát képviselt – a
liberális oktatáspolitika figyelmen kí-
vül hagyta és ehelyett az értékrelati-
vista elvek alapján minden területen a
diákokhoz igazítják a pedagógiai fo-
lyamatokat. Az osztályozás és bukta-
tás eltörlése azt üzeni a gyerekeknek,
hogy nincsenek kötelességek és követ-
kezmények az iskolában. E társada-
lomromboló folyamatok visszafordítá-
sa nem lesz könnyû, de a következõ
kormányzat kiemelt helyen kell fog-
lalkozzon a szakterülettel, ha nem
akarja, hogy radikálisan növekedjen a

félanalfabéták és az iskolákból kima-
radók száma.

A kereszténydemokrata politikus a
gyenge képességû és/vagy cigány szár-
mazású tanulók integrációját hibás kez-
deményezésnek nevezte, mivel bizonyí-
tottan sokkal hatékonyabb módszer a
felzárkóztatásra a gyerek problémáival
egyénileg való törõdés.

Hoffmann Rózsa szerint tantervek
változásaival azt érték el, hogy a
2003-as Nemzeti Alaptanterv (NAT)
már nem tartalmaz egy általános
alapvetõ ismeretanyagot, így például
könnyen elõfordulhat, hogy egy peda-
gógus kihagyhatja Petõfi Sándort a
tananyagból. „Ha ez így megy to-
vább, akár éveken belül felszívódhat,
eltûnhet a nemzeti mûveltség!” – fi-
gyelmeztetett a veszélyre a képviselõ-
nõ, aki elmondta, hogy a médiában is
sokszor hivatkozott PISA-felmérések
sem kérnek számon ismereteket,
csak ún. kompetenciákat. Ennek oka,
hogy ezt a nemzetközi vizsgálatot
multicégek finanszírozzák, akik ki-
kötik, hogy mire vonatkozhatnak a
kérdések. „Ennek egyértelmû üzene-
te, hogy mûveltségre és gondolkodó
emberekre nincs szükség, csak fo-
gyasztók kellenek, akiknek bármi el-
adható.” 

Az egyre romló tudásszintet az elõ-
adó azzal igazolta, hogy az érettségi
vizsgákat 8. osztályosok gond nélkül
megírják jeles szinten.

Forrás: sszzeeggeeddmmaa..hhuu  
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HHaaggyyjjuukk-ee  aazz  iisskkoolláákkaatt??  ––  ccíímmmmeell  ttaarrttootttt  ookkttaattáássppoolliittiikkaaii  kkoonnffeerreenncciiáátt  aa
PPrrooffeesssszzoorrookk  BBaatttthhyyáánnyy  KKöörréénneekk  sszzeeggeeddii  ccssooppoorrttjjaa  ééss  aa  KKeerreesszzttéénnyy  ÉÉrrtteell-
mmiissééggiieekk  SSzzöövveettssééggéénneekk  sszzeeggeeddii  sszzeerrvveezzeettee..  AA  CCiivviill  ÖÖsssszzeeffooggááss  SSzzeeggeeddéérrtt
kkeezzddeemméénnyyeezzééss  aa  kkoorráábbbbii  eeggéésszzssééggüüggyyii  ffóórruumm  uuttáánn  aa  hhaazzaaii  kköözzookkttaattááss
hheellyyzzeettéétt  ééss  pprroobblléémmááiitt  jjáárrttaa  kköörrüüll..  HHooffffmmaannnn  RRóózzssaa,,  aa  PPáázzmmáánnyy  PPéétteerr
KKaattoolliikkuuss  EEggyyeetteemm  BBTTKK  PPeeddaaggóóggiiaaii  IInnttéézzeett  vveezzeettõõjjee,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookk-
rraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  aa  kköözzookkttaattááss  ttaarrttaallmmii  sszzaabbáállyyoozzáá-
ssaa  kkaappccssáánn  aazz  eeggyyrree  iijjeesszzttõõbbbb  iisskkoollaaii  áállllaappoottookkrraa  hhíívvttaa  ffeell  aa  ffiiggyyeellmmeett..  



Brassó Imre Albert, a kiskunhalasi
KDNP elnöke és Harkakötöny község
polgármestere meghívására a megemlé-
kezésen Tempfli József nagyváradi nyu-
galmazott püspök úr mondott beszédet
a Trianoni nemzeti tragédiáról és a bé-
kediktátum hatásairól. Elõadásának cí-
méül Reményik Sándor: Akarom címû
költemény két sorát választotta:
„Legyek kendõ, mely könnyet töröl, le-
gyek a csend, mely mindig enyhet ad.”
A püspök úr saját tapasztalatait meg-
osztva mutatta be a kisebbségi sors ne-
hézségeit és a megmaradás mindenna-
pos küzdelmeit.

A kereszténység és nemzettudat
fontosságáról és összetartozásáról

szólva elmondta: „A Szentírásban azt
olvashatjuk – az Isten elõbb szeretett
Téged, éppen ezért Te is szeresd fele-
barátodat. Nem azt mondja, hogy
amiért Isten elõbb szeretett, szeresd
Te is viszont, hiszen nekünk van szük-
ségünk Istenre. De bizonyítanunk
kell, hogy mivel elõbb szeretett min-
ket, ezért szeressük felebarátainkat.
Ha ez így igaz, akkor a felebarátokba
beletartozik a társadalom, hiszen mi,
emberek vagyunk annak összetevõi.
Akkor ehhez szorosan hozzátartozik a
nemzet szeretete és mindazok szerete-
te, akik köztünk vannak.” 

Az elõadás után a fáklyás felvonulás
az országzászlóhoz vezetett, ahol versek

és himnuszok hangoztak el, majd mé-
cseseket és virágokat helyeztek el a
résztvevõk az emlékmûnél.

Tempfli  József  Kiskunhalason  emlékezett
KKiisskkuunnhhaallaassoonn  aa  SSzziillááddyy  ÁÁrroonn  rreeffoorrmmááttuuss  ggiimmnnáázziiuumm  ddíísszztteerrmméébbeenn  kkeerrüülltt
ssoorr  aa  TTrriiaannoonnii  mmeeggeemmlléékkeezzééssrree..  AA  mmeeggeemmlléékkeezzéésseenn  rréésszztt  vveetttteekk  aazz  eeggyyhháá-
zzaakk  ééss  hhiivvaattaallookk  jjeelleess  sszzeemmééllyyiissééggeeii..  
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Pest  megyei  megemlékezések
PPeesstt  mmeeggyyéébbeenn  aa  KKDDNNPP-sszzeerrvveezzee-
tteekk  ttööbbbb  hheellyyeenn  ggyyûûlltteekk  öösssszzee    aa
nneemmzzeettüünnkkeett  éérrtt  ssoorrssttrraaggééddiiáákkrraa
eemmlléékkeezzvvee..  AA  ttrriiaannoonnii  bbéékkeeddiikkttáá-
ttuummrraa  aa  sszzeennttiimmrreevváárroossii  kköözzppoonnttii
rreennddeezzvvéénnyyeenn  eemmlléékkeezzeetttt  aa  mmeeggyyee
ttööbbbb  sszzeerrvveezzeettee  ((CCeegglléédd,,  BBuuddaaöörrss,,
DDiióóssdd,,  SSoollyymmáárr,,  TTöörröökkbbáálliinntt,,  AAllbbeerrtt-
iirrssaa)),,  ddee  vvoollttaakk,,  aakkiikk  ssaajjáátt  tteelleeppüülléé-
ssüükköönn  iiddéézzttéékk  eell  aa  ttrraaggééddiiáátt..

Trianoni emlékmise Pilisvörösváron

A KDNP Pilisvörösvári Szervezetének
kezdeményezésére, 2009. június 3-
án, a tragikus trianoni békediktátum
89 évvel ezelõtt történt aláírásának
elõestéjén a pilisvörösvári nagytemp-
lomban öszszegyûlt hívõk szentmisén
emlékeztek a máig fájdalmas ese-
ményre. 

Az emlékmisét Hofher József jezsu-
ita atya celebrálta, aki arra hívta fel a
figyelmet, hogy a „tényleges Trianon-
nál” sokkal többet ártott a magyar
nemzetnek az a „lelki Trianon”, ame-
lyet 2004. december 5-én kellett el-
szenvednie. Mi vezetett el idáig és ho-
gyan térhet le ez a nép az öngyilkosság
útjáról? Ezekre a kérdésekre kaptak
választ a megjelentek. 

Trianoni megemlékezõ est 
Szigethalmon

A KDNP Szigethalmi Szervezete szerve-
zésében a Trianoni tragédia estéjén em-
lékeztek, idézték fel az ország feldarabo-
lása által okozott gyászt, elkeseredettsé-
get. Megjelenteket Tóth József KDNP
helyi elnöke köszöntötte. 

A megemlékezõ beszédet Hoffman
Pál, Tököl polgármestere, a Fidesz vá-
lasztókerületi elnöke tartotta. Az ünnepi
szónok kihangsúlyozta a Kárpát-meden-
cei magyarság összetartásának szüksé-
gességét. 

Az KDNP újonnan alakult  Sziget-
halmi Szervezetének ez volt az elsõ
nagy rendezvénye. A szervezet továbbra
is keresztény erkölcs és értékek mentén
fejti ki tevékenységét, ami a magyarság-
tudatot erõsíti.

Hõsök napja Nagykátán

Amikor az I. Világháború elsõ magyar
katonái elestek, báró Abele Ferenc ve-
zérkari õrnagy indítványozta, hogy
minden magyar településen véssék kõ-
be a hõsök neveit. 1924-ben, május
utolsó vasárnapját a Hõsök Emlékün-
nepévé nyilvánították eleink. Ezen a

napon minden magyar katonára, felke-
lõre emlékezünk, aki a magyarság
megmaradásáért, a függetlenségün-
kért, a történelmi határainak védelmé-
ért áldozta életét. 

Nagykátán az idén is méltó keretet,
szép, látványában is tartalmas ünnepsé-
get szerveztek meg a város katonai ha-
gyományõrzõi. A rendezvény ünnepi
szónoka Salibáné Pap Terézia alpolgár-
mester, a KDNP Nagykátai Szervezeté-
nek elnöke, volt. 

A kereszténydemokrata politikus
hangsúlyozta: „A nemzet háborgó lelki-
ismeretét nem nyugtatják a régi katona
sírok elõtt elmondott imák. Együtt kell
emlékeznünk a szép, erõs, bátor, keresz-
tyén magyar férfiakra, akik életüket ál-
dozták hazánkért.” 

Munkálkodjon hát azon mindenki,
hogy igaz nemzetté váljunk, mely erõt
sugároz, épp ezért sérthetetlen és ön-
maga alakítja sorsát. Legyen a halottak-
nak tisztesség, az élõknek hit és re-
ménység – fejezte be a KDNP Nagykátai
Szervezetének elnöke beszédét, majd
ezt követõen a helyi KDNP megkoszo-
rúzta a Hõsök emlékmûvét.

PPrroohháásszzkkaa  MMóónniikkaa
a KDNP Pest megyei 

kommunikációs referense



Hatvanhét önkéntes tesztelte a csurgói
termálvizet. A városban – ahogy a kis-
térség több településén is – régóta tud-
ják, hogy melegvíz-kincset rejt a föld.
Az önkormányzat 2002-ben fúratott
kutat, s bebizonyosodott: a vártnál na-
gyobb mennyiségû és jobb minõségû a
csurgói termálvíz.

Még 2000-ben kértek szakértõi véle-
ményt, s ennek alapján sikeresen pályáz-
tak a Széchenyi-tervre: japán, török, ró-

mai és klasszikus monarchiabeli fürdõ-
ket képzeltek el. Befektetõk híján azon-
ban az ötlet nem valósult meg. Késõbb
jelentkezett egy vállalkozó, hogy termál-
falut építene, de ez sem sikerült. Aztán
2008-ban eldöntötték a képviselõk: a ter-
málkút vizét gyógyvízzé minõsíttetik. 

Szászfalvi László polgármester el-
mondta: a termálkút vizének energetikai
hasznosítását is tervezik. Pályázati pénz-
bõl távfûtési rendszert szeretnének kiépí-

teni, meleg vízzel fûtenék a város intéz-
ményeit, valamint a Csokonai- és a
Nagyváthy-iskolát. A jogszabályok alap-
ján a kútból kitermelt vizet – amennyi-
ben termál- vagy gyógyvizes fürdõben
nem hasznosítják – vissza kell juttatni
abba a talajrétegbe, amelybõl kivették. A
Nagyváthy iskolánál két szabadtéri me-
dencét alakítanak ki, így nem kell a talaj-
ba visszasajtolni a vizet, hanem azt kis
termálfürdõként élvezhetik a helyiek.

CCssuurrggóó  iinnttéézzmméénnyyeeiitt  iiss  aa  vvíízzzzeell  ffûûtteennéékk

HHoorrttoobbáággyyrraa  kkiitteelleeppíítteetttteekknneekk
sszzüükkssééggee  vvaann  eemmlléékkmmûûrree

Rétvári Bence elmondása szerint a függet-
lenség megõrzéséhez járulhat hozzá az
emlékmû felállítása. Egyúttal szomorú-
nak nevezte, hogy a magyarországi rend-
szerváltoztatásról a külföldön lévõ ma-
gyar kulturális intézmények nem emlé-
keznek meg.

Egy 2008-as, 18 és 25 éves korúak kö-
zött végzett felmérésre hivatkozva Rétvá-
ri Bence kijelentette: a mai fiataloknak
már nem olyan egyértelmû, hogy „mi-
lyen fontos a szabadság”. A megkérdezet-
tek tíz százalékának mindegy volt, hogy
diktatúrában vagy demokráciában él, 30
százalék nem is foglalt állást, míg 60 szá-
zalék mondta „valamilyen szinten fon-
tosnak” a demokráciát.

Eötvös Péter, a 2000-ben alakult
Hortobágyi Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesületének elnöke arról
beszélt, hogy külön emléknapra lenne
szükség, amely a hortobágyi kitelepíté-
sekre hívná fel a figyelmet. Családok ez-
reit vitték 59 éve ezen a napon 12 mun-
katáborba az ország nyugati és déli ha-
tárvidékérõl, amelyet az akkori kor-
mányzat a hidegháborús viszonyok mi-
att nem mondott biztonságosnak.

Az elhurcoltak házát, vagyonát így
végleg elkobozták, amellyel a lakosságot
akarta a hatalom megfélemlíteni. Az ál-
dozatokat azóta sem kárpótolta senki,
ezért az egyesület célul tûzte ki, hogy ez
megtörténjen – mutatott rá Eötvös Péter..

AA  HHoorrttoobbáággyyrraa  kkiitteelleeppíítteetttteekknneekk  sszzüükkssééggee  vvaann  eemmlléékkmmûûrree,,  aammiitt  jjöövvõõrree,,  aa
ddeeppoorrttáálláássookk  kkeezzddeettéénneekk  hhaattvvaannéévveess  éévvffoorrdduullóójjáárraa  lleennnnee  ccééllsszzeerrûû  ffeelláállllííttaa-
nnii  ––    mmoonnddttaa  RRééttvváárrii  BBeennccee,,  aa  KKDDNNPP  ppaarrllaammeennttii  ééss  ffõõvváárroossii  kköözzggyyûûllééssii  kkéépp-
vviisseellõõjjee,,  aazz  IIffjjúússáággii  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  SSzzöövveettsséégg  eellnnöökkee  aazz  AAllffööllddrree  kkii-
tteelleeppíítteetttt  1100  eezzeerr  áállddoozzaatt  eemmlléékkéérree  aa  BBuuddaappeesstteenn,,  aa  SSzzeenntt  GGeelllléérrtt  ttéérreenn,,  aa
SSzziikkllaakkááppoollnnaa  eellõõtttt  rreennddeezzeetttt  mmeeggeemmlléékkeezzéésseenn..

Célegyenesben  
a  Nabucco-sszerzõdés

aláírása
RReeáálliissaann  nnéézzvvee  jjúúlliiuussbbaann  aallááíírrhhaattóó  aa
NNaabbuuccccoo  vveezzeettéékkkkeell  kkaappccssoollaattooss
kkoorrmmáánnyykköözzii  mmeeggáállllaappooddááss,,  mmiivveell  aa
ddookkuummeennttuummrróóll  sszzóóllóó  sszzaakkéérrttõõii  ttáárr-
ggyyaalláássookk  lléénnyyeeggéébbeenn  bbeeffeejjeezzõõddtteekk,,  ss
mmáárr  ccssaakk  aa  ppoonnttooss  sszzöövveeggeezzééss  vvaann
hhááttrraa..  AAzz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  NNaabbuuccccoo
eesseettii  bbiizzoottttssáággáánnaakk  üülléésséénn,,  aa  NNaa-
bbuuccccoo-bbiizzoottttssáágg  mmuunnkkáájjáábbaann,,  aann-
nnaakk  ttaaggjjaakkéénntt  rréésszztt  vveetttt  FFiirrttll  MMááttyyááss,,
aa  KKDDNNPP  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  iiss..

Többek között Firtl Mátyás kérdésére
is az ülésen Julia Nanay, az amerikai
PFC Energy orosz és kaszpi térséggel
foglalkozó igazgatója elmondta: a csõ-
vezeték építése fontos kérdés Ameri-
kában is, s az Amerikai Egyesült Álla-
mok például támogatja azt, hogy
Türkmenisztánból eljusson a földgáz
Európába. Hozzátette: Amerika továb-
bi erõfeszítéseket tesz azért, hogy a
Kaszpi-tengerben megépüljön a gázt
Európa felé továbbító csõvezeték. A
szakértõ úgy vélte, a Nabucco 2011–
2012-re nem lesz kész, de nem látja
annyira reménytelennek a helyzetet,
mint ahogyan azt idõnként „olvassuk
a sajtóban”.

Aláhúzta: lehet hogy a Nabuccónak
nem azonnal lesz jövõje, de mivel
nagy bankok hajlandók finanszírozni,
pár év alatt lezajlik az építési folya-
mat. Reményét fejezet ki, hogy a
Nabucco gázvezeték építésében érde-
kelt országok hamarosan aláírják a
kormányközi megállapodást, köztük
Törökország is.

Forrás: mmnnoo..hhuu,,  MMTTII
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Ülésezett  a  KDNP  Országos  Elnöksége

Június 14-én tartotta ülését a KDNP Országos Elnöksége. Az ülés az európai par-
lamenti választási eredményekben megtestesülõ többéves munkáért hálát adó is-
tentisztelettel kezdõdött, amelyet Pásztor Bazil paróchus úr celebrált a Hermina úti
mûemlék kápolnában. Utána az Elnökség megvitatta a politikai helyzetet.
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Erkölcsi  és  értékválságban  élünk
A világ és a magyarság nagy válság-
ban van, a magyarországi élet bajai
kivetülnek a világ összes magyarjára,
akik azonban minden megosztó szán-
dék ellenére egyetlen nemzetet alkot-
nak – fejtette ki Csíksomlyón elhang-
zott szentbeszédében Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek. A KDNP
parlamenti frakciója közösen vett
részt a csíksomlyói búcsún. Az öt na-
pos út alkalmat adott az erdélyi törté-
nelmi emlékhelyek meglátogatására
és a helyi politikusokkal történõ ta-
lálkozásra is
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